
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ชุดท่ี1 ประวัติศาสตรเมืองนครราชสีมา 

 



 
 

คํานํา 
 
ชุดการสอนวิชาประวัติศาสตรไทย แบบบูรณาการสาระทองถ่ิน เรื่องเมืองเกานครราชสีมา 

ดวยวิธีการทางประวัติศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ไดเรียบเรียงข้ึนโดยยึดเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จากการศึกษาคนควาเอกสาร / หนังสือตาง ๆ เชน หนังสือคูมือครู แบบเรียน 
หนังสืออานเพิ่มเติม เอกสารงานวิจัยตาง ๆ และจากแหลงเรียนรูอื่น เชน อินเทอรเน็ต เปนตน ผูจัดทําไดแบง
เนื้อหาออกเปน 6 ชุด คือ 1) ประวัติศาสตรเมืองนครราชสีมา 2) สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี 3) คนดีราชสีมา 
4) วีรสตรี ทาวสุรนารแีละ 5) ภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา 6) แนวทางการรวมอนุรักษทองถ่ิน ซึ่งได
ผานการพัฒนาและทดสอบหาประสิทธิภาพเหมาะสําหรับไปใชในการจัดการเรียนการสอน  

ชุดการสอนวิชาประวัติศาสตรไทยฉบับนี้  ใชประกอบการจัดการเรียนการสอนในวิชา
ประวัติศาสตร เปนสาระหนึ่งของ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
รวม 20 ช่ัวโมง เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามลําดับข้ันตอนเพื่อสะดวกในการนํา 
ชุดการสอน ไปใชใหมีประสิทธิภาพ 

ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา ชุดการสอนจะเปนประโยชนตอการนํา ไปใชในการพัฒนานักเรียน
ใหมีคุณภาพตอไป 

 
 
 

                                                              นางสาววนิดา  จาดพิมาย 
                                                              ตําแหนง ครู วิทยฐานะชํานาญการ 

                                                             โรงเรียนมะคาวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ก 

 



 
 

สารบญั 

 
 

เรื่อง หนา 
คํานํา........................................................................................................................... ก 
สารบัญ........................................................................................................................ ข 
มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด และสาระการเรยีนรูแกนกลาง...................................... ค 
สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค....... ง 
คําช้ีแจงในการใชสําหรับนักเรียน................................................................................ จ 
แบบทดสอบกอนเรียน................................................................................................ 1 
ใบความรูที่ 1 
การแบงยุคสมัยประวัติศาสตรเมืองนครราชสีมาจากหลักฐานทางโบราณคดี......... 

 
2 

กิจกรรมกลุมที่ 1......................................................................................................... 29 
ใบงานที่ 1................................................................................................................... 30 
ใบความรูที่ 2 
เมืองนครราชสีมาสมัยอยุธยา-ยุคเปล่ียนแปลงการปกครอง....................................... 

 
31 

กิจกรรมกลุมที่ 2 ........................................................................................................ 44 
แบบฝกหัดประจําหนวยที่ 1 เรื่องประวัติศาสตรเมืองนครราชสีมา.......................... 45 
แบบทดสอบหลังเรียน................................................................................................. 46 
เฉลย............................................................................................................................ 47 
บรรณานุกรม............................................................................................................... 56 
  

 

 
 
 
 
 
 

  

  

 ข 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและ

ธํารงความเปนไทย 
 
 

 
 

ตัวช้ีวัด 
ม. 4/1 ประวัติความเปนมาของเมืองนครราชสีมา 
 
 
 
 

สาระการเรยีนรูแกนกลาง 
  ประเด็นสําคัญของประวัติศาสตรไทย เชน แนวคิดเกี่ยวกับความเปนมาของชาติไทย อาณาจักร

โบราณในดินแดนไทย  และอิทธิพลท่ีมีตอสังคมไทย  ปจจัยท่ีมีผลตอการสถาปนาอาณาจักรไทยในชวงเวลา
ตางๆ  สาเหตุและผลของการปฏิรูป  ฯลฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง 
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สาระสําคัญ  

จังหวัดนครราชสีมา หรือท่ีเรียกกันวาโคราช เปนจังหวัดท่ีมีประวัติความเปนมายาวนาน มีการ 
ต้ังถ่ินฐานท่ีอยูอาศัยมาทุกยุคทุกสมัยอยางตอเนื่อง นับต้ังแตยุคกอนประวัติศาสตรจนกระท่ังมีการติดตอ
แลกเปล่ียน รับวัฒนธรรมจากภายนอกและพัฒนาการเขาสูยุคประวัติศาสตร มีผูนําในการปกครอง 
มีความสัมพันธกับวัฒนธรรมรวมกับวัฒนธรรมท่ีมีศูนยกลางจากภาคกลางของประเทศไทย 

เมืองนครราชสีมาเปนการรวมกันของสองเมืองคือเมืองเสมาและเมืองโคราฆปุระ ในสมัยสมเด็จพระ
นารายณมหาราชแหงอยุธยาทรงรับส่ังใหอพยพผูคนมาสรางเมืองใหม จากพื้นท่ีอําเภอสูงเนินมาสรางยัง
เมืองนครราชสีมาในปจจุบันมีเจาเมืองปกครองตลอดมาและมีบทบาทเปนหัวเมืองท่ีมีความสําคัญของอีสาน 
ปรากฏเรื่องราวเหตุการณท่ีสําคัญมีความเกี่ยวเนื่องกับเมืองนครราชสีมา เชน กบฏเจาอนุวงศเวียงจันทร 
กบฏบวรเดช 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. ดานความรู (K) 

1.1 นักเรียนมีความรูและความเขาใจของประวัติศาสตรความเปนมาของเมืองนครราชสีมา 
1.2 นักเรียนมีความรูและความเขาใจเหตุการณท่ีสําคัญของเมืองนครราชสีมา 

2. ดานกระบวนการ (P) 
2.1 นักเรียนสามารถเรียงลําดับชวงเวลาของประวัติศาสตรเมืองนครราชสีมาได 
2.2 นักเรียนสามารถอธิบายเหตุการณท่ีสําคัญของประวัติศาสตรเมืองนครราชสีมาได 

3. ดานคุณธรรม (A) 
3.1 นักเรียนมีความภาคภูมิใจวัฒนธรรมทองถ่ินในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

สมรรถนะ 
1. ทักษะกระบวนการคิด 
2. ทักษะกระบวนการใชทักษะชีวิต 
3. ทักษะกระบวนการส่ือสาร 
4. ทักษะกระบวนการในการใชเทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 
2. ใฝเรียนรู 
3. มุงมั่นในการทํางาน 
4. รักความเปนไทย 

  

สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
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ชุดการสอนวิชาประวัติศาสตรไทย แบบบูรณาการสาระทองถ่ิน เรื่องเมืองเกานครราชสีมา ดวย
วิธีการทางประวัติศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 แตละชุดจะประกอบไปดวย  

 
1. แบบทดสอบกอนเรียน 
2. ใบความรู 
3. ใบกิจกรรม (กลุม) 
4. ใบงาน (รายบุคคล) 
5. แบบฝกหัด 
6. แบบทดสอบกอนเรียน 
 
ชุดการสอนนี้ ใหสําหรับนักเรียนเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนเรื่อง ประวัติศาสตรเมือง

นครราชสีมา สวนใหญเปนกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยครูเปนเพียงผูเตรียมส่ืออุปกรณ ใหนักเรียน
เปนผูทํากิจกรรมกันเปนกลุม และรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีลักษณะเปนกิจกรรม 5 ข้ันตอน
Learning to Question การถามตอบ Learning to Search การสืบคน Learning to Construct 
การสรางองคความรูLearning to Communicate การส่ือสาร และLearning to Serve การเผยแพรผลงาน 
นอกจากนี้มีกิจกรรมการเรียนรูรายบุคคล ซึ่งมีลักษณะเปนการฝกทักษะรายบุคคลเปนใบงานตาง ๆ หลังจบ
การเรียนการสอนแตละช่ัวโมง ครูและนักเรียนจะรวมกันสรุปกิจกรรมหรือเนื้อหาท่ีเรียน และแจกเฉลยใหดวย 
 

ดังนั้นนักเรียนควรเตรียมพรอมสําหรับการทํากิจกรรมไดทุกเมื่อ ตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีครูกําหนด อยางเช่ือฟง ต้ังใจ และรวมมือกันปฏิบัติกิจกรรมใหสามารถบรรลุจุดประสงคการเรียนการสอน
ท่ีกําหนด โดยนักเรียนตองรูจักการศึกษาทบทวนอยางสม่ําเสมอดวย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

คําชี้แจงในการใชสาํหรับนักเรยีน 
 

 

 จ 

 



 
 

แบบทดสอบกอนเรียน  
ชุดการสอนที่ 1 เรื่องประวัติศาสตรเมืองนครราชสีมา 

 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียวโดยทําเครื่องหมายกากบาท × ลงในกระดาษคําตอบ 
 

1.  นักประวัติศาสตรใชเกณฑใดในการแบงยุค 
สมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร 
ก. ภาษา                      ข. อาวุธ 

ค. ศาสนา                     ง. ตัวอักษร 
จ.เครื่องแตงกาย 

2.  ภาพเขียนสียุคกอนประวัติศาสตรสวนใหญ 
จะใชพื้นท่ีบริเวณใด 

ก. ลานหิน                    ข. เผิงถํ้า 

ค. ถํ้าลึก                      ง. ผนังโบสถ 
จ. รอบเจดีย 

3.  เหตุใดเม่ือมีประเพณีการฝงศพ 
ตองมีการอุทิศเครื่องใชของผูตายลงไปดวย 

 ก. บูชาเทพเจา               ข. เพื่อความสวยงาม 

 ค. นําไปใชในโลกหนา       ง. หมดสภาพการใชงาน 

จ. ปองกันอันตรายจากสัตวราย 

4.  ขอใดไมใชเอกลักษณวัฒนธรรมสมัยทวารวดี 

ก. พระพุทธรูปพระขนงตอกนัเปนรูปปกกา 

ข. สรางคูน้ําคันดินลอมรอบตัวเมือง 

ค. พระพุทธรูปในทาวิตรรกมทุรา 

ง. สรางปราสาทหินขนาดใหญ 
จ. สรางใบเสมา 

5.  ศาสนาท่ีนับถือเปนหลักของยุคสมัยทวารวดี 
คือศาสนาใด 

ก. พุทธ นิกายเถรวาท 

ข. พุทธ นิกายมหายาน 

ค. พราหมณ-ฮินดู นิกายไศวะ 

ง. พราหมณ-ฮินดู นิกายไวษณพ 

จ. พราหมณ-ฮินดู นิกายศักติ 

 

6. ปราสาทหินพิมายสรางข้ึนเนื่องในศาสนาใด 

ก. พุทธ นิกายเถรวาท 

ข. พุทธ นิกายมหายาน 

ค. พราหมณ-ฮินดู นิกายไศวะ 

ง. พราหมณ-ฮินดู นิกายไวษณพ 

จ. พราหมณ-ฮินดู นิกายศักติ 

7. ปราสาทสรางข้ึนเพื่อวัตถุประสงคใด 

ก. เปนท่ีอาศัยของพระมหากษัตริย 
ข. เปนท่ีเก็บพระศพของพระมหากษัตริย 
ค. เปนท่ีประดิษฐานรูปเคารพท่ีนับถือ 

ง. เปนการแสดงอํานาจของกษัตริย 
จ. เปนการแขงขันของศาสนา 

8.  กษัตริยพระองคใดในสมัยอยุธยาเปนผูรับส่ัง 
ใหมีการสรางเมืองนครราชสีมาข้ึนเปนหัวเมือง
ปองกันขาศึก 

ก. พระนารายณมหาราช 

ข. พระนเรศวรมหาราช 

ค. พระเจาตากสินมหาราช 

ง. พอขุนรามคําแหงมหาราช 

จ. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

9. วีรกรรมท่ีสําคัญของทานทาวสุรนารีคือเหตุการณใด 

ก. ตอสูกองทัพกบฏเจาอนุวงศ 
ข. รักษาการณแทนเจาเมืองนครราชสีมา 

ค. เปนกําลังสําคัญในการสรางเมืองนครราชสีมา 

ง. ปราบกบฏท่ีสําคัญตามหัวเมืองในภาคอีสาน 

จ. สรางความเจริญรุงเรืองใหเมืองนครราชสีมา 

10. อนุสาวรียทาวสุรนารีสรางข้ึนหันหนาไปทางทิศ 
 ตะวันตก ดานหลังเปนประตูเมือง 
 ประตูดังกลาวคือประตูใด 

ก. ประตูพลลาน              ข. ประตูไชยณรงค 
ค. ประตูพลแสน                   ง. ประตูชุมพล 

จ. ประตูบูรพาทิศ 
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ใบความรูท่ี 1 
การแบงยุคสมัยประวัติศาสตรเมืองนครราชสีมาจากหลักฐานทางโบราณคดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ประตูชุมพล 
(ที่มา http://www.koratmuseum.com/2560) 

 
1. คนโคราชมาจากไหน 

โคราช (อานวา โค-ราด) เปนภาษาพูด ท่ีกรอนมาจากช่ือเต็มวา นครราชสีมา เริ่มเรียกช่ือนี้
ราวหลัง พ.ศ. 2,000 นครราชสีมา หมายถึงเมืองท่ีเปนพระราชอาณาเขต (ของรัฐอยุธยา) ภาษาปาก
ชาวบานวา ครราช แลวเพี้ยนตอมาเปนโคราช เปนพยานวาอํานาจของรัฐอยุธยาสมัยแรกๆมาไกลมาถึง
ท่ีราบสูงไกลสุดท่ีเมืองนครราชสีมา สวนดินแดนนอกเหนือจากนั้นเปนเขตอํานาจรัฐอื่น เชน ลานชาง 
(ลาว) รัฐกัมพูชา วัฒนธรรมโคราชเปนแบบอยุธยาปนพื้นเมืองด้ังเดิมท่ีราบสูง โดยมีพัฒนาการใหมราว
หลัง พ.ศ. 2,000 มีลักษณะท่ีสําคัญ เชน นุงโจงกระเบน,ตัดผมส้ัน,กินขาวเจา,เลนเพลงโคราช,
ศิลปกรรมแบบภาคกลาง,พูดสําเนียงเหนอ 

บรรพชนของโคราชถูกแบงออกเปน  2 กลุม ใหญ ผสมกลมกลืนอยูดวยกัน ไดแก 
1. คนท่ีราบลุมแมน้ําเจาพระยา ภาคกลาง โยกยายจากอยุธยา ในวัฒนธรรมแบบ ไทย-ลาว 

ปนเขมร ยุคตนอยุธยา ราวเรือน พ.ศ. 2,000 
2. คนพื้นเมืองด้ังเดิมท่ีราบสูง ในวัฒนธรรมแบบมอญ-เขมร และอื่นๆสืบเนื่องจากยุคดึกดํา

บรรพ ราว 3,000 ปมาแลว 
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2. โคราช สมัยยุคกอนประวัติศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ภาพเขียนสี วัดเขาจันทรงาม อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 
(ที่มา https://thai.tourismthailand.org/25610) 

 

ราว 3,000 ปมาแลว มีชุมชนดึกดําบรรพอยูลุมแมน้ํามูล ลวนเปนบรรพชนกลุมหนึ่งของคน
โคราชและคนไทยทุกวันนี้ ต้ังหลักแหลงเปนหมูบานกระจัดกระจายอยูทางตนลําน้ํามูล บริเวณลําตะคอง
กับลําเชียงไกร และพัฒนาการอยางตอเนื่องจนเขาสูยุคประวัติศาสตรในภายหลัง  พื้นท่ีแถบนี้คงไดมี
การติดตอคาขายแลกเปล่ียนสินคาจากวัฒนธรรมภายนอก โดยเฉพาะติดตอกับผูคนในพื้นท่ีราบลุม
แมน้ําเจาพระยา และแมน้ําโขง รวมท้ังโตนแลสาบ (ทะเลสาบในประเทศกัมพูชา) จนมีพัฒนาการเปน
บานเมืองขนาดใหญ เชน เมืองพิมายและเมืองนครราชสีมาเกาตามลําดับชวงเวลา 

 
2.1 แหลงโบราณคดีบานโนนวัด 

รูปที่ 3 แหลงโบราณคดีบานโนนวัด 
(ที่มา https://www.sanook.com/news/2561)  

 

แหลงโบราณคดีบานโนนวัดต้ังอยู บานโนนวัด ตําบลพลสงคราม อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา เปนแหลงโบราณคดีท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทยและมีความตอเนื่องจากวัฒนธรรม 
ท่ียาวนานท่ีสุดในประเทศไทย  ณ เวลานี้  นับไดต้ังแตยุคหินใหม ยุคสําริด ยุคเหล็ก เรื่อยมาจนกระท่ัง  
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ถึงยุคปจจุบัน ภายในแหลงไดมีการขุดพบหลุมฝงศพ โครงกระดูกมนุษย เครื่องประดับ และเครื่องใชมี
การวาดลวดลายอยางงดงาม ซึ่งแหลงโบราณคดีแหงนี้มีอายุใกลเคียงกับแหลงโบราณคดีบานเชียง 
ท่ีจังหวัดอุดรธานีอีกดวย คือประมาณ 4,000 ปมาแลว  

จากการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดเขามาศึกษาคนควาทางดาน
โบราณคดีในประเทศไทย ซึง่เปนความรวมมือระหวางกรมศิลปากร และมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศ
นิวซีแลนด ดําเนินการระหวางป พ.ศ. 2542 ในบริเวณพื้นท่ีบานโนนวัด ตําบลพลสงคราม อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมาแหงนี้ เพื่อศึกษาเรื่องราวของมนุษยในประวัติศาสตร กอนท่ีจะพัฒนาเขาสูยุค 
รับวัฒนธรรมจากภายนอก 

จากการขุดคนทําใหทราบวาแหลงโบราณคดีบานโนนวัดเปนการต้ังรกราก ของชุมชนยุคกอน
ประวัติศาสตร มีความสําคัญมากแหงหนึ่งในประเทศไทยเนื่องจากเปนการรกรากของสังคมเกษตรกรรม 
สังคมแรก มีอายุราว 2,100-1,250 ป กอนท่ีจะเขาสูยุคประวัติศาสตร ซึ่งครอบคลุมต้ังแตยุคสําริด ยุค
เหล็ก จนถึงยุคประวัติศาสตรตอนตน ซึ่งมีประวัติศาสตรยาวนานคลายบานเชียง และยังคงสภาพความ
สมบูรณไวได มีประโยชนตอการศึกษาความตอเนื่องของวัฒนธรรมโบราณ  

 
2.2 แหลงโบราณคดีบานธารปราสาท 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 แหลงโบราณคดีบานธารปราสาท 
(ท่ีมา http://www.tiewplearn.com/2560) 

 
แหลงโบราณคดีบานธารปราสาท ต้ังอยูหมูท่ี 7 บานปราสาท ตําบลธารปราสาท อําเภอ

โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  เปนแหลงโบราณดีท่ีมีความสําคัญมากอีกแหงหนึ่งของประเทศไทย มีอายุ
ราว 3,000  ปมาแลว จากการขุดคนของนักโบราณคดีทําใหทราบวา แหลงโบราณคดีมีขนาดใหญ 
มีคูน้ําลอมรอบ 1ช้ัน มีลําธารปราสาทไหลผานทางดานทิศเหนือ มีมนุษยมาต้ังชุมชนครั้งแรกราว 3,000 
ปมาแลว รูจักการเพาะปลูกขาวและเล้ียงสัตว มีการใชเครื่องมือสําริดบางแตไมแพรหลาย รูจักการทํา
ภาชนะดินเผาเปนรูปปากแตรสีแดง ขัดมันและมีการนําภาชนะดังกลาวฝงรวมกับศพดวย ตอมาในราว 
2,200 ป เกิดการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีสูงข้ึน โดยผลิตภาชนะดินเผาแบบพิมายดําข้ึนมาแทน 
มีการนําเหล็ก สําริด หินสีตางๆ เชน หินคารนีเลียน หินอเกต มาทําเครื่องใชเครื่องประดับ จนเมื่อถึง 
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ราวพุทธศตวรรษท่ี 12  จึงเริ่มพัฒนาชุมชนรับศาสนาเขามาจากภายนอกซึ่งตรงชวงสมัยทวารวดีของ
ภาคกลาง และยุคสมัยเขมรลําดับถัดมา แตเปนชวงระยะส้ันๆ กอนท่ีชุมชนนี้จะคอยๆรางไป 
แหลงโบราณคดีบานธารปราสาทนับเปนแหลงโบราณคดีแหลงท่ีสองของสมัยกอนประวัติศาสตรตอจาก
บานเชียง ท่ีไดจัดทําในลักษณะพิพิธภัณฑกลางแจง จากหลักฐานท่ีคนพบสันนิษฐานวา มีชุมชนอาศัยอยู
ในบริเวณนี้มาต้ังแตยุคสมัยกอนประวัติศาสตรจนพัฒนาเขาสูสมัยประวัติศาสตร มีหลักฐานของกลุม
วัฒนธรรมทวารวดีและแบบเขมรโบราณ ชวงระหวาง 1,500-3,000 ปมาแลว โดยหลุมขุดคนท่ีตกแตง
และเปดใหชม มีท้ังหมด 3 แหงคือ 

หลุมขุดคนท่ี 1 มีโครงกระดูกฝงอยูในช้ันดินแตละสมัย แตละยุคมีลักษณะการฝงท่ีแตกตางกัน
ไป ยุค 3,000 ป อยูในช้ันดินระดับลางลุดลึก 5.5 เมตร โครงกระดูกจะหันหัวไปทางดานทิศตะวันออก
เฉียงใต ยุค 2,500 ป หันหัวไปทางดานทิศตะวันออก ยุค 2,000 ป หันหัวไปทางดานทิศใต แตคติการฝง
จะคลายกันคือ  จะนําเครื่องประดับ เชน กําไลเปลือกหอย ลูกปด แหวนสําริด กําไลสําริด 
เครื่องประดับศีรษะทําดวยสําริดและภาชนะของผูตายฝงรวมไปดวยกับผูตาย ในชวงสามระยะแรกนี้เปน
ภาชนะดินเผาเคลือบน้ําดินสีแดง แบบลายเชือกทาบ ลักษณะหลักของภาชนะเปนแบบคอแคบปากบาน 
แตบางใบมีทรงสูงเหมือนคนโท บางช้ินมีลักษณะเปนทรงกลมส้ัน ตอมาในยุค 1,500 ป นั้นลักษณะของ
ภาชนะจะเปล่ียนเปนแบบพิมายดํา คือ มีสีดํา ผิวขัดมัน เนื้อหยาบบาง 

หลุมขุดคนท่ี 2 ในดินช้ันบนพบรองรอยของศาสนสถานในราวพุทธศตวรรษท่ี 13-16 เรียกกัน
วา กูธารปราสาท และพบเศียรพระพุทธรูปในสมัยเดียวกัน ศิลปะทวารวดีแบบทองถ่ิน นอกจากนี้ยังพบ
รูปปนดินเผาผูหญิงครึ่งตัวเอามือกุมทอง ลักษณะคลายต้ังครรภ และช้ินสวนลายปูนปนประดับปราสาท 

หลุมขุดคนท่ี 3 พบโครงกระดูกในช้ันดินท่ี 5.5 เมตร เปนผูหญิงท้ังหมด เปนท่ีนาสังเกตวาโครง
กระดูกทุกโครงในหลุมนี้ไมมีศีรษะ และภาชนะนั้นถูกทุบใหแตกกอนท่ีจะนําลงไปฝงดวยกัน  นัก
โบราณคดีสันนิษฐานวา เปนโครงกระดูกของผูหญิงท่ีถูกประหารชีวิตและนําศีรษะไปแหประจาน และได
พบโครงกระดูกอยูรวมกันในอีกท่ีหนึ่ง ซึ่งหางจากจุดเดิมเพียง  500 เมตร 

2.3 ภาพเขียนสีถํ้าวัดเขาจันทรงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 5 ภาพเขียนสีวัดเขาจันทรงาม 

(ที่มา https://thai.tourismthailand.org/2560) 
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ภาพเขียนสีเขาจันทรงามเปนแหลงศิลปะถํ้ายุคกอนประวัติศาสตรเพียงแหงเดียวในจังหวัด
นครราชสีมาเทาท่ีพบใน มีอายุอยูในสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย ภาพเขียนสีเขาจันทรงามต้ังอยู
ในพื้นท่ีวัดเลิศสวัสด์ิ (เขาจันทรงาม) ซึ่งเปนวัดราษฎรสังกัดมหานิกาย  ภาพเขียนสีพบอยูท่ีดานทิศใต
ของวัด สภาพโดยท่ัวไปมีกอนหินทรายขนาดใหญต้ังเรียงรายกันหลายกอนเปนกลุมใหญ บางกอนต้ังอยู
ซอนกัน ระหวางกอนหินแตละกอนมีชองทางสามารถเดินลัดเลาะผานได 

บริเวณท่ีปรากฏภาพเขียนสีมีกอนหินทรายขนาดใหญหลายกอนเรียงตัวขนานกันตามแนว
ตะวนัตกเฉียงเหนือ–ตะวันออกเฉียงใต ทําใหเกิดชองวางตรงกลางเปนแนวยาว แตชองวางระหวางหิน 
2 แนวในจุดท่ีพบภาพเขียนสีจะมีความกวางมากท่ีสุด ภาพเขียนสีปรากฏอยูตามหลืบหินและเพิงหิน
ของกอนหินทราย 4 กอน ท้ังฝงดานทิศตะวันออกและตะวันตก พื้นท่ีระหวางกอนหิน 2 กอนท่ีปรากฏ
ภาพเขียนสีฝงทิศตะวันออกมีการทําเปนแทนซีเมนตสูงจากพื้นดินตลอดแนว สําหรับประดิษฐาน
พระพุทธรูปและเปนอาสนะสําหรับสงฆ (หามฆราวาสข้ึนไปบนแทน) สวนฝงดานทิศตะวันตกภาพเขียน
สีปรากฏบนผนังกอนหิน 2 กอนท่ีต้ังซอนกันอยู ขางกอนหินมีบันไดซีเมนตสําหรับเปนทางข้ึนสูพื้นท่ี
ดานบน ภาพเขียนสีท้ังหมดเขียนดวยสีแดง อยูสูงจากพื้นดินประมาณ 2-4 เมตร การศึกษาท่ีผานมา
ของกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดแบงภาพเขียนสีท่ีพบเปน 12 กลุมตามตําแหนงท่ีพบ 
โดยรวมแลวมีภาพท้ังหมด 44 ภาพ เปนภาพคน 32 ภาพ ภาพสัตว 5 ภาพ (สุนัข นกหรือไก ตะกวด? 
เมน? เสือ?) คันธนูและลูกศร 1 ภาพ และไมทราบวาเปนภาพชนิดใด 5 ภาพ เทคนิคการเขียนภาพมี 2 
แบบ คือ ภาพเงาทึบและลายเสนโครงรางภายนอก ภาพคนสวนใหญมีสวนนองโต มีผานุง ไมสวมเส้ือ 
ผูหญิงจะมีหางนกหอยมาจากกระเบนเหน็บและพูประทับบนหัว     

รายละเอียดของภาพท้ัง 12 ไดแก 
กลุมท่ี 1 เปนภาพชุดท่ีเดนและสําคัญท่ีสุด อยูบนผนังหินดานทิศตะวันออก เนื้อท่ีขนาด 1x2 

เมตร เปนภาพเขียนแบบเงาทึบ ภาพมี 2 แถว (บนและลาง) ลักษณะเปนรูปกลุมคน 14 คน มีท้ังเพศ
ชายและหญิง วัยเด็กและผูใหญ รวมท้ังภาพสุนัข 1 ตัว โดยมีรายละเอียดคือ 

แถวบน เปนภาพคน 3 คน คนแรกมีเพียงครึ่งซีก ไมมีหัว คนท่ี 2 ยืนกางแขน มีผากางออกมา
จากสวนเอวท้ัง 2 ขาง ชายผามีแฉกเปนริ้วๆ เปนภาพท่ีเขียนดานตรง แตหันหนาเอียงไปทางขวา คนท่ี 3 
เขียนใหเห็นดานขาง หันหนาไปทางตรงกันขามกับคนท่ี 2 ภาพนี้ไมเต็มรูป ขาดสวนคอ ลําตัวบางสวน 
และตนขา 

แถวลาง เปนขบวนภาพคนเดินเรียงเปนแถว ภาพแรกของแถวลางอยูตํ่าจากแถวบนประมาณ 
30 เซนติเมตร เปนภาพคนยืนถือธนูในทาทางกําลังยิงธนู โดยลูกธนูถูกยิงออกจากคันธนูแลว ภาพนี้เปน
ภาพเขียนใหเห็นดานขาง มีเสนผมอยูบนหัว นุงผาหอยหนาหลัง ชายผาดานนอกมีแฉกเปนริ้วๆ ขา
ดานหลังสลับเล่ือนไป ตอจากภาพนี้เปนภาพสุนัข หูต้ัง หางดาบ มีอวัยวะเพศบงบอกวาเปนตัวผู ลักษณะ
ตัวผอมยาว ตํ่าจากภาพสุนัขลงมาเล็กนอยเปนภาพคนนั่งชันเขา คนท่ี 2 เปนภาพผูหญิงมีทองใหญ 
เปลือยอก มีหางคลายหางนก ภาพ 2 คนนี้อยูในลักษณะท่ีกําลังเลนหรือคุยกัน คนหนึ่งเปนผูชาย คนหนึ่ง
เปนผูหญิง ภาพถัดไปเปนภาพคนยืนเทาเอว นุงผา 2 ช้ินหนาหลัง แขนขวายกต้ังศอก เปนภาพเขียน
ดานขาง หางจากภาพนี้ไปประมาณ 20 เซนติเมตร เปนภาพคนยืนหลังคอม บนหัวมีเสนผม นุงผา 2 ช้ิน
หนาหลัง ชายผาดานหนามีแฉกเปนริ้วๆ มือขวายื่นออกไปถือส่ิงของคลายไมเทา ขางหนาภาพนี้เปนภาพ
คนยืนยกแขนท้ัง 2 ขาง คลายอยูในทารํา ตนขาดานหลังขาดหายไป ภาพถัดไปเปนภาพผูหญิง เห็น
ดานขางในทารายรํา ขางหนาภาพผูหญิงเปนภาพคนยืนยื่นแขนออกไปขางหนา มีผาปดหนา หลังชายผา
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มีรูปกากบาท ภาพถัดไปเปนภาพเด็ก 2 คน อยูในทารํา คนหนึ่งยกแขกนท้ัง 2 ขางข้ึน อีกคนหนึ่งมือซาย
เทาเอว มีขวายกข้ึน นุงผา 2 ช้ินปดหนาหลัง ภาพถัดไปเปนภาพสีแดงจางๆ 

กลุมท่ี 2 อยูบนผนังหินดานทิศตะวันออกใกลกับภาพกลุมท่ี 1 แตอยูคนละผนังหิน มีภาพคน
ชดเจน 1 ภาพ เปนภาพคนผมยาวกําลังวิ่งหรือรํา มองเหลียวหลัง จากเขาลงไปถึงปลายเทาขาดหายไป 
ผนังดานนี้มีรองรอยของภาพเขียนสีอยูแตลบเลือนไปหมด เห็นเพียงสีแดงเปนแถบๆ 

กลุมท่ี 3 อยูบนผนังหินดานทิศตะวันออก เปนภาพคนกําลังจับสัตวเล้ือยคาน ลักษณะคลาย
สัตวกิ้งกา แย หรือตะกวด หางจากภาพคนเล็กนอยมีลายเสนคดไปมา 3 เสน 

กลุมท่ี 4 อยูบนผนังหินดานทิศตะวันออก เปนภาพคน 3 คน ไมมีศีรษะ แสดงทาทางยืนมีคน
นุงผาคลายกระโปรงส้ันเหนือเขา 2 คน 

กลุมท่ี 5 อยูบนผนังหินดานทิศตะวันตก ภาพคน 3 คน ยืนขนาบภาพสัตวคลายเมนหรือหมูปา 
ใชเทคนิคเขียนภาพ 2 แบบ คือ แบบโครงรางภายนอกและแบบเงาทึบ ภาพสัตวและคนยืนอยูหนาสัตว
เขียนแบบโครงรางภายนอก สวนภาพเขียนแบบคลายคลายเงาทึบเปนภาพคนอยูในทาทางกําลังวิ่ง นุง
ผาปดหนาหลัง 1 ภาพ 

กลุมท่ี 6 ภาพคน 3 คน ภาพท่ีสมบูรณท่ีสุดในกลุมนี้อยูตรงกลาง เปนภาพคนกางแขน นุงผา
ปดหนาหลัง แตสวนต้ังแตเขาลงไปขาดหายไป สันนิษฐานวาเปนทารายรํา อีก 2 คนภาพขาดหายไป 
โดยหายไปครึ่งตัว ต้ังแตหัวถึงกลางตัว 1 ภาพ และจากสะโพกลงไป 1 ภาพ 

กลุมท่ี 7 เปนภาพสัตวภาพเดียว รูปรางคลายสิงโตหรือเสือ ขางหนาสัตวมีสีแดงเปนจุดๆ รวม 
5 จุด เกิดจากสีบางสวนขาดหายไป 

กลุมท่ี 8 รูปคน 2 คน แสดงทารํา มีเพียงครึ่งตัวดานบน สวนลางขาดหายไป 
กลุมท่ี 9 รูปคน 1 คน ยืนยกแขนสวนปลายแขนกับขาขาดหายไป 1 ขาง ดานขางคนมีลายเสน

วาดยาวตามแนวต้ัง อาจจะเปนภาพคนท่ีลบเลือนไป (?) 
กลุมท่ี 10 รูปคน 1 คน ไมมีศีรษะ อยูในลักษณะทาทางคูตัว 
กลุมท่ี 11 มีรูป 3 รูป อาจเปนภาพคนท้ัง 3 รูป แตภาพลบเลือนขาดไป 
กลุมท่ี 12 เปนภาพคนครึ่งตัว แขนขางขวากางออกจากลําตัว แขนซายเยียดตรงขนานกับพื้น  

นอกจากนี้ ยังปรากฏแถบสีแดงอีกหลายแถบบนผนังหิน แตลบเลือนและไมทราบวาเปนรูปใดแนชัด 
สภาพภาพเขียนสีสวนใหญยังคงอยูในสภาพดี (เมื่อเปรียบเทียบกับรายงานการศึกษาของกรมศิลปากร
เมื่อ พ.ศ.2531) แตก็มีบางภาพท่ีเริ่มลบเลือน เชน ภาพในกลุมท่ี 6 
บุคคลท่ีสรางสรรคภาพเขียนสีเขาจันทรงามนี้ นับเปนศิลปนท่ีมีทักษะ สามารถถายทอดเรื่องราวลงบน
แผนหินไดชัดเจนกวาแหลงอื่นๆ ลักษณะทางสังคมคงเปนหมูบานเกษตรกรรม ท่ีมีอายุอยูในราว 3,000-
4,000 ปมาแลว อยูรวมกันหลายครอบครัวเปนชุมชนใหญ ภาพเขียนแสดงสรีระท่ีสําคัญคือนองโปง ซึ่ง
พบในภาพของหลุมหลายแหงในภาคอีสาน (อาจแสดงถึงความสัมพันธกันระหวางชุมชนในภาคอีสาน) 
นอกจากนี้ภาพเขียนยังแสดงถึงการแตงกายและการลาสัตวของคนในสมัยนั้น  
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3. โคราช สมัยวัฒนธรรมทวารวดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 พระนอน วัดธรรมจักรเสมาราม อาํเภอสูงเนิน 
(ที่มา http://www.koratstartup.com/wat-dhammachrak-semaram/2560) 

 
ในระหวางพุทธศตวรรษท่ี 12-16 ดินแดนในภาคอีสานอันประกอบไปดวยบริเวณลุมแมน้ําโขง 

แมน้ํามูล และแมน้ําชี ไดเจริญข้ึนเปนบานเมืองอยางเต็มท่ี ไดรับเอาวัฒนธรรมในดานศาสนา ลัทธิการ
ปกครองตลอดจนขนบประเพณีบางอยางจากอินเดีย ซึ่งแผหลายจาก 

1. ภาคกลางของประเทศไทย ผานเขามาทางชองเขา ในเขตเทือกเขาเพชรบูรณ ดงพญาเย็น
และเขาพนมดงรัก ลงสูชุมชนในเขตท่ีราบลุมของลําน้ําตางๆ 
2. บริเวณบานเมืองท่ีปากแมน้ําโขงทางใตและตะวันออกในเขตประเทศกัมพูชาและประเทศ

เวียดนาม ข้ึนมาตามแมน้ําโขงเขาสูบริเวณแมน้ํามูล 
จากการคนควาของกรมศิลปากร ไดพบวา พื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมาไดมีการอยูอาศัยของมนุษย

มาแลวต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย และเช่ือวาวัฒนธรรมทวารดีท่ีมีศูนยกลางแถบภาคกลาง
ของไทยไดแผมาถึง และมีการอาศัยอยูหนาแนนในราวพุทธศตวรรษท่ี 12-16  โดยในชวงท่ีวัฒนธรรม
ทวารวดีแพรหลายเขามานั้นกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงของชุมชนด้ังเดิมอยางมาก ปรากฏรองรอยผังเมือง 
คูน้ําคันดิน ศาสนสถาน และพระพุทธรูปปางไสยาสนแบบทวารวดีท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในประเทศไทยอีก
ดวย  เมืองโบราณท่ีมีลักษณะเปนคูน้ําคันดิน เชน เมืองเสมา เมืองกงรถ เมืองถายจาน เมืองโบราณสีดา 
เมืองพลับพลา เมืองถายจานฯ เปนตน 

วัฒนธรรมท่ีแผหลายจากภาคกลางนั้นเรียกในท่ีนี้วาวัฒนธรรมทวารวดี ซึ่งท่ีเห็นชัดไดแก
รูปแบบศิลปกรรมซึ่งเปนของเนื่องในพุทธศสานาไดเขามาผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ินเดิมของอีสาน
ทําใหเกิดคติการสรางใบเสมาหินปกตามเนินดินข้ึนอุทิศใหแกพระพุทธศาสนามีแพรหลายท่ัวไปใน
บริเวณตางๆของภูมิภาค เพราะเปนส่ิงธรรมดาสามัญตลอดจนบุคคลช้ันสูงปกครองสามารถข้ึนได และ 
มีการสรางสถูปเจดียท่ีสรางดวยอิฐ  
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3.1 เมืองโบราณเสมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 6 แผนที่เมืองโบราณเสมา อําเภอสูงเนิน 
(ที่มา http://www.koratmuseum.com/2560) 

 
เมืองเสมาเปนเมืองโบราณเมืองหนึ่งในสมัยทวารวดี และเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรศรีจนาศะ 

ซึ่งนักประวัติศาสตรและนักโบราณคดีหลายทานสันนิษฐานวานาจะเปนอาณาจักรท่ีเปนอิสระหรือเปน
เมืองท่ีปราศจากอํานาจการปกครองของพวกขอมมากอน แตอยางไรก็ตามในยุคตอมาหลังจากท่ี
อาณาจักรนี้ออนแอลงก็ถูกอิทธิพลขอมจากกัมพูชาเขาครอบงําเชนกัน โดยมีหลักฐานในจารึกหลักท่ี 
117 ซึ่งพบท่ีใกลๆโบสถพราหมณในเกาะกรุงศรีอยุธยา และปรากฏรายพระนามกษัตริยในอาณาจักร
ศรีจนาศะอยูดวย จารึกหลักนี้นักโบราณคดีไดสันนิษฐานวา นาจะถูกเคล่ือนยายไปจากเมืองเสมาแหงนี้ 

หลักฐานจารึกหลักท่ี 117 ท่ีพบนี้ไดระบุปเอาไวดวย ซึ่งตรงกับพุทธศักราช 1480 จึงพอจะสรุป
ไดวา  เมื่อปพุทธศักราช 1411 นั้นบริเวณท่ีราบสูงโคราชนี้มีแควนศรีจนาศะปกครองอยู โดยมีกษัตริย
ปกครองอยูเปนอิสระ ประชาชนนับถือศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ แตตอๆมาอาณาจักรศรีจนาศะ
ไดถูกพระเจายโศวรมันท่ี 1 แหงราชอาณาจักรขอมโบราณ แผอํานาจเขามาปกครอง เมื่อราว
พุทธศักราช 1432-1443 และสงขาหลวงขอมเขามาดูแลอยูท่ีเมืองเสมานี้ดวย 

เมืองโบราณเสมาต้ังอยูทางทิศตะวันออกของลําน้ําลําตะคองท่ีไหลลงมาจากเทือกเขาดงพญาเย็น 
บริเวณท่ีต้ังของเมืองมีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบลุม ท่ีไมสม่ําเสมอ และเปนเมืองขนาดใหญ ต้ังอยู
หางจากอําเภอสูงเนินในปจจุบันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือราว 5 กิโลเมตร สภาพเมืองโบราณ
เสมามีกําแพงคูเมืองลอมรอบเปนลักษณะรูปส่ีเหล่ียมผืนผามุมมน หรือรูปวงรีตามลักษณะของเมือง
โบราณสมัยทวารวดี และมีขนาดกวางยาว 1700x1500  เมตร หรือประมาณกิโลครึ่ง สวนกลางของ
กําแพงเปนคันดินสูงมีคูน้ําลอมรอบ ในบางชวงของกําแพงเมืองปรากฏวามีการกอข้ึน 

ในการขุดคนช้ันดินท่ีอยูอาศัยของแหลงโบราณคดีเมืองเสมานั้น พบวามีช้ันดินธรรมชาติทับถม
กันถึง 9 ช้ันดินและมีความลึกจากผิวดินถึง 520 เซนติเมตร ในช้ันดินเหลานี้ไดพบโบราณวัตถุและ
รองรอยกิจกรรมของมนุษย ซึ่งไดเคยอาศัยอยูภายในบริเวณนี้คอนขางหนาแนน เนื่องแหลงโบราณคดี
เมืองเสมายังไมมีการกําหนดอายุโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร ดังนั้นในการกําหนดอายุจึงตองอาศัยหลักฐาน
ประเภทตางๆทางโบราณคดีนํามาใชในการกําหนดอายุสมัย โดยการเปรียบเทียบกับแหลงโบราณคดีอื่นๆ   
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ท่ีพบหลักฐานคลายคลึงกันและมีการกําหนดอายุโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรแลว ซึ่งการวิเคราะห
หลักฐานประเภทภาชนะดินเผาพบวา เกิดการเปล่ียนแปลงของรูปแบบภาชนะดินเผาและการ
แพรกระจายอยางชัดเจนในระหวางช้ันดินธรรมชาติท่ีตางกัน  ประกอบกับหลักฐานประเภทโบราณวัตถุ
ในแตละช้ันดินธรรมชาติ จึงไดกําหนดช้ันดินของวัฒนธรรมของแหลงโบราณคดีเมืองเสมาไดเปน 3 สมัย 
ซึ่งสัมพันธกับช้ันดินธรรมชาติดวย จากการศึกษาเปรียบเทียบโบราณวัตถุซึ่งสวนใหญเปนช้ินสวน
แตกหักของภาชนะดินเผาท่ีไดจากการขุดคนประกอบกับการศึกษาช้ันดินท่ีปรากฏในหลุมขุดคนท้ังหมด 
อาจนําไปสูขอสรุปไดวาเริ่มมีชุมชนเขามาอาศัยอยูท่ีแหลงโบราณแหงนี้ ต้ังแต พุทธศตวรรษท่ี 10-11 ซึ่ง
เปนชุมชนสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตรท่ีไดมีพัฒนาการทางวัฒนธรรมข้ึนมาจากชุมชนโบราณสมัยกอน
ประวัติศาสตรในวัฒนธรรมยุคเหล็กตอนปลาย เปนตนมา และอยูตอเนื่องกันมาจนเขาสูสมัย
ประวัติศาสตร ราวพุทธศตวรรษท่ี 17-18  ในชวงระยะเวลาดังกลาว ชุมชนโบราณแหงนี้มีการติดตอ
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับชุมชนโบราณรวมสมัยในภูมิภาคอื่นๆ ท่ีสําคัญไดแก ชุมชนโบราณลุมแมน้ํา
เจาพระยา และลุมแมน้ําลพบุรี-ปาสัก ซึ่งไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากภายนอกโดยเฉพาะจากอินเดีย 
ซึ่งนําไปสูการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมท้ังดานความเช่ือ ประเพณี และศาสนา ท้ังศาสนาพุทธและ
ศาสนาพราหมณ-ฮินดูท่ีรุงเรืองอยูในภูมิภาคตางๆในชวงพุทธศตวรราท่ี 12-16 ก็มาปรากฏในแหลง
โบราณคดีแหงนี้ อยางไรก็ตาม ชุมชนโบราณแหลงโบราณคดีเมืองเสมาและชุมชนรวมสมัยในบริเวณลุม
แมน้ํามูลเองก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมด้ังเดิมของตนไว แมวาจะมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมและเกิดเปน
วัฒนธรรมใหมๆ ท่ีแตกตางไปจากเดิมก็ตาม 

ระยะท่ี 1  
ชุมชนแหงนี้ปรากฏรองรอยเดนชัดอยูทางดานเหนือของเมืองช้ันใน ซึ่งลักษณะพื้นท่ีเปนเนินดิน

ทับถมคอนขางสูง โบราณวัตถุท่ีพบในช้ันวัฒนธรรมนี้สวนใหญเปนโบราณวัตถุประเภทกระดูก ซึ่ง
นํามาใชเปนเครื่องมือและเครื่องประดับ เชน ลูกปด เครื่องมือปลายแหลมขนาดเล็ก เข้ียวสัตวเจาะรู 
และยังพบกําไลท่ีทําจากหินออนดวย สําหรับโบราณวัตถุประเภทโลหะ ท่ีพบในช้ันวัฒนธรรมท่ี 1 มีท้ังท่ี
ทําจากสําริดซึ่งทําเปนเครื่องประดับประเภทกําไล และท่ีทําจากเหล็กโดยพบในรูปแบบเครื่องมือ
เครื่องใชอยูในสภาพชํารุดและผุกรอนมาก รวมท้ังตะกรันเหล็ก เปนหลัก ฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงรองรอย
การถลุงเหล็ก ตะกรันเหล็กท่ีพบนี้แมวาจะพบในเกือบทุกระดับแตก็ไมหนาแนนนัก จึงอาจเปนแคเพียง
การผลิตข้ึนเพื่อใชในชุมชนเทานั้น โบราณวัตถุประเภทหินไดแก เบ้ียดินเผา ลูกปดดินเผา ตุกตาดินเผา 
เครื่องประดับ แทงดินเผา และพวยกา รวมท้ังช้ินสวนภาชนะดินเผาแบบตางๆ สําหรับภาชนะดินเผาท่ี
พบในระยะการอยูอาศัยระยะท่ี 1 นี้ อาจจัดเปนสองกลุมดวยกัน คือ เกลุมภาชนะดินเผาพื้นเมือง และ
กลุมภาชนะดินเผาท่ีมาจากตางถ่ิน 

กลุมภาชนะดินเผาพื้นเมือง ไดแก กลุมภาชนะดินเผาท่ีมีเทคนิคการผลิตดวยการเผารมควันและ
ขัดมันหรือท่ีรูจักกันท่ัวไปวา ภาชนะดินเผาแบบพิมายดํา ซึ่งมีรูปแบบแตกตางกันไป เชน หมอ ถวย ชาม
ภาชนะดินเผากลุมนี้เปนภาชนะท้ังท่ีใชในการหุงหาอาหาร และยังใชในพิธีกรรมการฝงศพดวยโดยใช
เปนภาชนะท่ีใสอาหารอุทิศใหศพ ภาชนะดินเผาแบบพิมายดํานี้เปนภาชนะดินเผาท่ีนิยมแพรหลายใน
ชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายในบริเวณลุมแมน้ํามูลตอนบนโดยเฉพาะในเขตจังหวัด
นครราชสีมา และมีการใชตอเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตรตอนตน 
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กลุมภาชนะดินเผาตางถ่ิน ไดแก ภาชนะดินเผาแบบขาวนวล เนื้อบางละเอียด ภาชนะดินเผา
แบบพิเศษ 1 เนื้อหนาปานกลาง คอนขางมีน้ําหนัก เนื้อหยาบ ละภาชนะดินเผาแบบหมอมีสันซึ่งตอมา
ไดพัฒนาการมาเปนหมอมีสันอันเปนท่ีรูจักในวัฒนธรรมทวารวดีนั้นเอง  

จากการวิเคราะหเปรียบเทียบหลักฐานประเภทตางๆ รวมท้ังดานคติประเพณี ความเช่ือของ
ชุมชนโบราณในระยะท่ี 1 ของแหลงโบราณคดีเมืองเสมานี้ ชวงระยะเวลาการอยูอาศัยของชุมชนใน
วัฒนธรรมนี้จะอยูในชวงประมาณ 1,500 หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 10-11 
 

ระยะท่ี 2  
ระยะการอยูอาศัยระยะท่ี 2 ของชุมชนโบราณแหลงโบราณคดีเมืองเสมา ปรากฏรองรอยการ

อยูอาศัยต้ังแตช้ันดินท่ี 3-6 โดยมีการอยูอาศัยอยางหนาแนนมากในช้ันดินท่ี 5-6  การอยูอาศัยในระยะ
ท่ี2 นี้เริ่มมีการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมโดยมีอิทธิทางวัฒนธรรมจากภายนอกเขามาผสมผสานมาก
ข้ึน ขณะเดียวกันก็ยังคงมีการสืบตอวัฒนธรรมพื้นเมืองของตนตอเนื่องมาจากระยะการอยูอาศัยระยะท่ี 
1 หลักฐานดังกลาวไดแก การสืบตอภาชนะดินเผาแบบพิมายดํา แตปริมาณความหนาแนนคอยๆลดลง 
และหายไปในท่ีสุด ซึ่งชวงแรกของระยะการอยูอาศัยระยะท่ี 2 นี้แมวาเนื้อภาชนะดินเผาสวนใหญจะ
เหมือนกับในระยะท่ี 1 คือ เนื้อหยาบ มีแลบขาวเปนสวนผสมสําคัญ แตจากช้ินสวนภาชนะท่ีพบจะเห็น
ไดวาในชวงแรกของระยะท่ี 2 นี้นิยมภาชนะดินเผาเนื้อหนา ขนาดคอนขางใหญ เปนภาชนะทรงหมอ 
ทรงอาง มีการตกแตงสวนลําตัวดวยลายเชือกทาบเสนใหญ ลายกดประทับรองขนาน และลําตัวเรียบไม
มีการตกแตงลวดลายใดๆ ขณะเดียวกันเนื้อภาชนะก็คอยๆมีการเปล่ียนแปลงโดยเริ่มมีการนําเม็ดทราย
มาเปนสวนผสมกับแกลบขาวในเนื้อดินปนมากข้ึน จนกระท่ังเนื้อดินปนมีทรายละเอียดปานกลางถึงเนื้อ
ละเอียด เนื้อบาง คอนขางแกรงและมีน้ําหนัก อยางไรก็ตามก็ยังคงสืบตอรูปแบบภาชนะตอมาอยางเชน 
หมอมีสัน หมอปากผาย ชาม อาง เปนตน  

จากการศึกษาเปรียบเทียบโบราณวัตถุท่ีปรากฏในช้ันวัฒนธรรมนี้อาจกําหนดอายุโดยการ
เปรียบเทียบวาอยู ในชวงราวพุทธศตวรรษท่ี 12-16 ซึ่งสัมพันธกับวัฒนธรรทวารวดีในลุมแมน้ํา
เจาพระยา โดยอิทธิพลทางวัฒนธรรมนี้ไดเขามามีอิทธิพลในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมากในชวง
ราวพุทธศตวรรษท่ี 13 เปนตนมา และไดเขามาผสมผสานกับวัฒนธรรมพื้นเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7 ธรรมจักรศิลา วัดธรรมจักรเสมาราม อําเภอสูงเนิน) 

(ที่มา  http://www.koratmuseum.com/2560) 
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อาจกลาวไดวา ระยะการอยูอาศัยระยะท่ี 2 นี้เปนชวงระยะเวลาท่ีแหลงโบราณคดีเมืองเสมามี

ความเจริญมาก มีการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมอยางเห็นไดชัดเจน โดยวัฒนธรรมทวารวดีจากทาง
ภาคกลางไดเขามามีอิทธพิลตอการดํารงชีวิตดานตางๆ ของผูคนท่ีอาศัยอยูในแหลงโบราณคดีเมืองเสมา
อยางเต็มท่ี มีชุมชนอาศัยอยูอยางหนาแนนมากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับระยะการอยูอาศัยระยะอื่นๆ
ท้ังหมด มีการขุดคูน้ําคันดินซึ่งจําเปนตองใชแรงงานในจํานวนท่ีมากพอในการท่ีจะสรางเมืองท่ีมีคูน้ําคัน
ดินลอมรอบ ชุมชนโบราณท่ีแหลงโบราณคดีนี้ในชวงแรกของระยะการอยูอาศัยระยะท่ี 2 นี้ยังคงปรากฏ
ประเพณีการฝงศพ แตเปนการฝงศพในไหหรือหมอดินเผา ซึ่งแสดงใหเห็นวามีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
การปลงศพจากการฝงยาว เปนการฝงในไหซึ่งเปนประเพณีท่ีนิยมของชุมชนโบราณสมัยหัวเล้ียวหัวตอ
ประวัติศาสตรในบริเวณลุมแมน้ํามูล-ชี ชวงกอนพุทธศตวรรษท่ี 16 เชน แหลงโบราณคดีเนินอุโลก 
จังหวัดนครราชสีมา ขณะเดียวกันพุทธศาสนาไดเจริญรุงเรืองสูงสุดดวยเชนกัน ซึ่งมีการสราง ศาสนสถาน
ในพระพุทธศาสนาหลายแหงดวยกันท้ังในเขตเมืองช้ันใน เมืองช้ันนอกเมืองเมือง ซึ่งทางสํานักโบราณคดี
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ี 9 นครราชสีมาไดขุดแตงแลวท้ังส้ิน 9 หลังดวยกัน แผนผังของโบราณ
สถานท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีเมืองเสมานี้เหมือนกับโบราณสถานท่ีพบในเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวาร
วดีในบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา และยังเปนการประดับตกแตงโบราณสถานดวยลายปูนปนเปนรูปตางๆ 
เชน รูปสัตว ลวดลายพันธุพฤกษา เชน ลายมะกูด ลายดอกกลม ลายเซาะรอง เปนตน นอกจากศาสนสถาน
แลวยังไดมีการสรางประติมากรรมเนื่องในพระพุทธศาสนาท้ังพระพุทธรูป พระโพธิสัตว ซึ่งมีท้ังสราง
ดวยหินทรายและสําริด ท่ีสําคัญไดแก พระพุทธรูปปางไสยาสน มีขนาดท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทยไว
นอกเมือง ธรรมจักรศิลาซึ่งพบถึง 2 อันดวยกันคือบริเวณพระนอนและภายในเมืองช้ันใน ธรรมจักรนี้ถือ
วาเปนสัญลักษณแทนองคพระพุทธเจานั้นเอง นอกจากนี้ยังมีการสรางใบเสมาขนาดใหญ ทําจากหิน
ทรายสีแดง ปกรอบเจดียและวิหารตามทิศตางๆดวย ซึ่งใบเสมาท่ีแหลงโบราณคดีเมืองเสมานี้เปนแบบเรียบ 
ไมมีการตกแตงลวดลายใดๆ 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 สถูปเจดียเมืองเสมา อาํเภอสูงเนิน 
(ที่มา Jaow Nang Boonphk /2560)  
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ระยะท่ี 3  
เปนระยะการอยูอาศัยในสมัยสุดทายของชุมชนโบราณแหลงโบราณคดีเมืองเสมากอนท่ีจะมี

การท้ิงรางไป ซึ่งปรากฏรองรอยการอยูอาศัยท่ีระดับในช้ันดินท่ี 1-3 โดยปรากฏรองรอยเดนชัดมากใน
ช้ันดินท่ี 2 โบราณวัตถุท่ีพบในช้ันวัฒนธรรมนี้สวนใหญเปนช้ินสวนภาชนะดินเผาท้ังประเภทเนื้อเครื่อง
ดินและประเทเนื้อแกรงท้ังแบบเคลือบน้ําเคลือบและไมเคลือบ ซึ่งผลิตจากแหลงเตาในประเทศเองและ
แหลงเตาจากตางประเทศ ท่ีสําคัญไดแก เครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุง รางวงศหยวน จากแหลงเตาใน
ประเทศไดแก เครื่องเคลือบสีน้ําตาล สีขาวใส สีเขียวใส สีน้ําตาลอมเขียว ซึ่งเครื่องเคลือบเหลานี้เริ่มพบ
ต้ังแตในระยะการอยูอาศัยสมัยท่ี 2 ตอนปลายซึ่งอาจแสดงเปนหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวามีการอยูอาศัย
ตอเนื่องกันมานั้นเอง รูปทรงภาชนะท่ีพบไดแก ทรงโถ ตลับ ไห อาง เปนตน สวนช้ินสวนภาชนะดินเผา
ประเภทเนื้อดินนั้น เนื้อดินปนคอนขางละเอียด ใชทรายละเอียดเปนสวนผสม เผาคอนขางสุกและแกรง
เนื่องจากเผาในเตาท่ีสามารถควบคุมได เนื้อหนาปานกลาง สีสม สีเทา ข้ึนรูปดวยแปนหมุนเร็ว รูปทรง
ชนะดินเผาท่ีพบไดแก ถวย อาง ไหปากผายคลายปากแจกัน ลวดลายท่ีตกแตงไดแก ลายขุดเปนรอง
ขนาน1-4 รอง ลายกดเปนจุดประในแนวทแยงภายในรองขนาน ลายกดประทับเปนฟนปลา เปนตน  

จาการศึกษาเปรยีบเทียบรูปแบบโบราณวัตถุท่ีปรากฏในช้ันวัฒนธรรมระยะสุดทาย อาจกําหนด
อายุจากการเปรียบเทียบไดวาอยูในชวงพุทธศตวรรษท่ี 15-17 ซึ่งสัมพันธกับโบราณสถานหมายเลข 1 
ซึ่งเปนปราสาทอิฐแบบเขมร สรางอุทศถวายแดพระศิวะในศาสนาฮินดู เปนศาสนสถานขนาดใหญท่ีสุด
ภายในเมืองเสมา หลักฐานท่ีพบจากการขุดแตงโบราณสถานหมายเลข 1 นี้สวนใหญเปนโบราณวัตถุ
เนื่องในศาสนาฮินดู เปนตนวา ช้ินสวน ศิวลึงค ฐานโยนี ทอโสมสูตร ช้ินสวนศิลาฤกษ เศียรเทวรูป 
ช้ินสวนปากโค ช้ินสวนรูปเคารพ เปนตน  ซึ่งสวนใหญอยูในสภาพท่ีคอนขางชํารุด นอกจากนี้ยังพบ
ช้ินสวนประกอบปตยกรรมดวย เชน บัวยอดปราสาท เสาประดับกรอบประตู บันแถลง ช้ินสวนกรอบ
หนาบัน บัวเชิงหลังคา ฯลฯ และหลักฐานประเภทศิลาจารึกท่ีไดคนพบท่ีแหลงโบราณคดีเมืองเสมา ซึ่ง
ในชวงเวลาดังกลาวนี้วัฒนธรรมเขมรจากเมืองพระนครไดเขามามีอิทธิพลตอชุมชนโบราณท่ีแหลง
โบราณคดีเมือง เสมา มีการนับถือศาสนาฮิน ดู และยังสอดคลองกับวัฒนธรรมเขมรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในชวงเวลานี้ดวย 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9 โบราณสถานหมายเลข 1 เมืองโบราณเสมา อาํเภอสูงเนิน 
(ที่มา Jaow Nang Boonphk/2560) 

 13 

 



 
 

 

จากผลการศึกษาช้ันวัฒนธรรมของชุมชนโบราณท่ีแหลงโบราณคดีเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา นําไปสูขอสรุปไดวา เริ่มมีชุมชนเขามาอยูอาศัยท่ีแหลงโบราณคดีแหงนี้ ต้ังแตราว 
1,500 ปมาแลว หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 10-11 ซึ่งเปนสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร และมีการอยูอาศัย
ตอเนื่องกันจนมาถึงสมัยประวัติศาสตรราวพุทธศตวรรษท่ี  16-17 หรืออาจจะถึงพุทธศตวรรษท่ี 18 
ในชวงระยะเวลาดังกลาว ชุมชนแหงนี้มีการติดตอแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับชุมชนโบราณรวมสมัยใน
ภูมิภาคเดียวกัน โดยเฉพาะในกลุมลุมแมน้ํามูลเองลุมิภาคอื่นๆ ท่ีสําคัญไดแก ชุมชนโบราณจากภาค
กลางและจากกลุมชุมชนโบราณ บริเวรลุมแมน้ําลพบุรี-ปาสัก จึงมีการติดตอแลกเปล่ียนวัฒนธรรมดาน
ตางๆ ในชวงพุทธศตวรรษท่ี 12-16 ซึ่งก็ไดเขามาปรากฏในบริเวณแหลงโบราณคดีนี้ดวย ขณะเดียวกันก็
ยังคงรักษาวัฒนธรรมเดิมของตนไวบางสวน หลังจากนั้นยังไดมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมเขากับ
อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรซึ่งไดแผกระจายท่ัวท้ังภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะวัฒนธรรมใน
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู จึงไดเกิดเปนวัฒนธรรมใหมท่ีแตกตางไปจากตนแบบเดิม 

 
3.2 เมืองโบราณกงรถ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 ซากสถูปเจดียเมืองโบราณกงรถ อําเภอหวยแถลง 
(ที่มา วนิดา  จาดพิมาย/2560) 

 

เมืองโบราณกงรถ ต้ังอยูบานกงรถ ตําบลกงรถ อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
สภาพแวดลอมการต้ังถ่ินฐาน มีสภาพภูมิประเทศเปนท่ีลาดลอนกวางขวางบริเวณดานทิศใตเปนท่ีลาด
เอียงลงสูแมน้ํามูล ระยะหางจากแมน้ํามูลประมาณ 36.5 กิโลเมตร มีหวยกงรถไหลผานตัวเมืองไปทาง
ตะวันออกลงสูลําปลายมาศท่ีบานโนนสมบูรณ หางจากเมืองกงรถประมาณ 5 กิโลเมตร จากนั้นน้ําจะ
ระบายไปตามลําปลายมาศข้ึนไปทางเหนือ ไปบรรจบกับแมน้ํามูลท่ีบานหนองตาทุง ตําบลชุมพวง 
อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา หางจาก เมืองพิมายซึ่งต้ังอยูบริเวณตนน้ําไปทางตะวันตกประมาณ 
33.5 กิโลเมตร 
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กําแพงเมือง-คูเมืองกงรถ ขุดลอมรอบบริเวณเนินและท่ีราบคลุมพื้นท่ีกวางยาวประมาณ 1,100 
x 1,500 เมตร คูเมืองขุดลึกถึงระดับกักเก็บน้ํามีคันดินยกสูงยกระดับน้ําจากหวยกงรถ ซึ่งระบายจากภูมิ
ประเทศท่ีเปนลักษณะท่ีลาดลอนดานทิศตะวันตกของตัวเมือง  ลักษณะกําแพงเมือง-คูเมืองกงรถ เปน
รูปแบบเมืองซอน สวนแรกกําแพงเมือง -คูเมืองขุดข้ึนเปนแบบขุดคูลอมรอบตีนเนิน ขนาด
เสนผาศูนยกลางประมาณ 880 เมตร มีคูซอนกันหลายช้ันและสวนท่ีสองเปนการขุดลอมรอบบริเวณ
กวางข้ึนทางดานทิศเหนือและทิศตะวันออก มีลักษณะเปนรูปแบบเสนตรงมุมเหล่ียม กําแพงเมือง- 
คูเมืองกงรถมีสภาพแสดงใหเห็นลักษณะของการเปนเมืองซอนอยางเดนชัด และเปนรูปแบบท่ีพบเห็น
ท่ัวไปและมีจํานวนมากในบริเวณลุมน้ํามูล แสดงถึงพัฒนาการการต้ังถ่ินฐานท่ีมีมายาวนานกอน
ประวัติศาสตร ขุดกําแพงเมือง คูเมืองลอมรอบตีนเนินเปนรูปวงกลมตามลักษณะเนินท่ีเลือกใชเปน
บริเวณการต้ังถ่ินฐานพบเห็นไดจํานวนมากในบริเวณลุมน้ํามูลและภายหลังไดมีการขยายกําแพงเมือง 
คูเมืองใหใหญข้ึนจากเมืองเดิม และเปล่ียนวิธีการขุดแนวคูเมืองใหเปนเสนตรงมีลักษณะเปนมุมเหล่ียม 

ความสําคัญในทางประวัติศาสตรโบราณคดี เมืองกงรถไดประกาศข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถาน
ไวในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 53 ตอนท่ี 34 เมื่อวันท่ี 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2479 โดยข้ึนทะเบียนคู
น้ําคันดินเชิงเทินโบราณและบันทึกถึงความสําคัญไววา เนินดินซากโบราณสถานในสํานักสงฆบานกงรถ 
ซึ่งเปนบริเวณท่ีไดพบศิลาธรรมจักรสมัยทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12-16 สมเด็จเจาฟากรมพระ
ยานริศรานุวัตติวงศเคยเสด็จมาท่ีเมืองโบราณแหงนี้และไดพบธรรมจักรดังกลาวดวย ซึ่งตรงกับคําบอก
เลาของชาวบานกงรถวา เมืองนี้เคยพบกงลอหินแตปจจุบันไมทราบวาอยูท่ีไหน นอกจากนี้ชาวบานยัง
เคยขุดพบหินบดยาสมัยลพบุรีและเศียรพระพุทธรูปอีกดวย ถึงแมวายังไมไดรับการขุดสํารวจ
รายละเอียดดานโบราณคดีและยืนยันความสําคัญของกําแพงเมือง คูเมืองกงรถ จากการศึกษารูปแบบ
กําแพงเมือง คูเมืองกงรถท่ีเปนลักษณะเมืองซอน สวนแรกสรางข้ึนกอนเปนแบบขุดคูลอมรอบตีนเนิน
และสวนหลังเปนการขุดขยายขอบเขตเมืองกงรถใหกวางข้ึน โดยขุดคูลอมรอบดานทิศเหนือและทิศ
ตะวันออกของเมืองเดิม ซึ่งเปนบริเวณท่ีมีระดับตํ่ากวาสามารถระบายน้ําตอจากคูเมืองเดิมเขาไปใน
บริเวณใหมได แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาการสรางบานแปงเมืองเละมีความเขาใจเปนอยางดีถึงเรื่องคูน้ํา
และการชลประทานของคนในยุคนั้น รูปแบบแนวคูคลองในยุคหลังเปนแบบแนวเสนตรงมุมเหล่ียม
แตกตางกับยุคแรกท่ีมีรูปโคงมนไปตามรูปเนินธรรมชาติซึ่งมีลักษณะเกือบกลม 

ลักษณะเมืองซอนเปนขอมูลสําคัญแสดงใหเห็นวาไดมีการต้ังถ่ินฐานอยูในเมืองกงรถมายาวนาน 
และการขยายเมืองหนาจะเกิดข้ึนตางยุคสมัยกันและจากการขุดคนสํารวจทางโบราณคดี เปนท่ียอมรับ
วา กําแพงเมือง คูเมืองรูปแบบขุดลอมรอบตีนเนินเปนลักษณะพิเศษเฉพาะในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีการต้ังถ่ินฐานในชวงเวลา 2,500-2,000 ป มาแลว สวนรูปแบบเสนตรงมุมเหล่ียมมีการต้ังถ่ินฐานใน
สมัยขอม นับไดวากําแพงเมือง คูเมืองกงรถ มีความเปนเอกลักษณแบบเมืองซอนแสดงถึงการต้ังถ่ินฐาน
มายาวนานและมีภูมิปญญาตอเนื่องจากภูมิปญญาดานการจักการน้ํา แตแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมท่ี
แตกตางกันเปนหลักฐานสําคัญไมแตเพียงดานประวัติศาสตรโบราณคดี แตจะเปนประโยชนอยางมากท่ี
จะนําเอาวิธีการจัดการน้ําตามรูปแบบกําแพงเมือง คูเมือง ใหเกิดประโยชนตอชุมชนบานกงรถ 
ในปจจุบัน 
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รูปที่ 11 แผนที่ภายถายอากาศเมืองโบราณกงรถ อําเภอหวยแถลง 
(ที่มา https://www.google.co.th/maps/2560) 

 
 

4. โคราชในสมัยวัฒนธรรมเขมร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12 ปราสาทหินพิมาย 
(ที่มา https://www.touronthai.com/2560) 

 

กลุมชนท่ีไดแผอิทธิพลทางวัฒนธรรมและการเมืองของตนเขามาสูบริเวณนี้  อีกกลุมหนึ่งก็คือ
กลุมชนในวัฒนธรรมเขมร  ซึ่งเช่ือกันวามีชุมชนระดับเมืองหลายแหงในบริเวณภาคอีสานไดรับอิทธิพล
จากลุมชนเขมรนี้มาต้ังแตพุทธศตวรรษท่ี 11 - 16 และยังพบหลักฐานดวยวา  ในบริเวณลุมแมน้ําโขง
และลุมแมน้ํามูล  ในเขตจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ รอยเอ็ด   ยโสธร และ
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อุบลราชธานี ไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของกลุมชนเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร หรืออาณาจักรเจนละ
ต้ังแตราวพุทธศตวรรษท่ี 12–13 

ในชวงเวลาประมาณพุทธศตวรรษท่ี 13 - 14  ดินแดนในแถบภาคอีสานไดพัฒนาจากสังคม
เมืองเขาสูสังคมรัฐ  ในวัฒนธรรมแบบเขมร  ซึ่งยังคงอยูในสภาพท่ีเมืองตาง ๆ ท่ีมีจํานวนมากมายนั้นได
มีความเจริญและมีการขยายตัวข้ึนในดินแดนของอาณาจักรเจนละบก และอาณาจักรเจนละน้ํา  จนเกิด
เปนรัฐใหญข้ึนมาแทน  หลักฐานท่ีทําใหเรากลาวไดเชนนี้ก็คือ  ขอมูลจากศิลาจารึก  และบันทึก
จดหมายเหตุของชาวจีน ท่ีกลาวถึงรัฐขนาดใหญในบริเวณภาคอีสานในชางเวลานี้  เชน    มูลเทสะใน
จารึกเกาะแกร ประเทศกัมพูชา  เช่ือวาไดแกบริเวณลุมแมน้ํามูล  ภีมปุระในจารึกท่ีพบจากเมืองออก
แกว ประเทศกัมพูชา  เช่ือไดวาคือบริเวณเมืองพมิาย  อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และศรีจนาศะ 
หรือจานศปุระในจารึกบออีกา ซึ่งพบท่ีอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  เช่ือวาคือบานเมืองท่ีอยูใน
บริเวณภาคอีสานตอนใต 

เมื่อถึงในราวพุทธศตวรรษท่ี  14  อาณาจักรเขมรไดรวมเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสมัยพระ
เจาชัยวรมันท่ี  2  มีการสถาปนาศูนยกลางราชธานี  ซึ่งต้ังอยูบริเวณเมืองพระนคร ท่ีอยูทางตอนเหนือ
ของทะเลสาบเขมรใหเปนเมืองหลวง ไดสถาปนา ลัทธิเทวราช และแพรขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมและ
การเมืองของตนไปสูดินแดนท่ีเปนบานเมืองใกลเคียง  ในชวงเวลานี้เองท่ีกระแสวัฒนธรรมของเขมรได
เขามายังภาคอีสานอยางมากมายทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม  สภาพความเปนอยูและการ
ดํารงชีวิตของชุมชนโบราณในทองถ่ินนี้  และนําความเจริญทางเทคโนโลยีเขามาดวย  ดังจะเห็นไดจาก
วิธีการการกอสรางผังเมือง  ถนน  การชลประทาน  ฯลฯ  เปนตนในราวตอนปลายพุทธศตวรรษท่ี 15 
ดินแดนในภาคอีสานโดยเฉพาะบริเวณลุมแมน้ํามูล ก็ผนวกเขาเปนดินแดนสวนหนึ่งของอาณาจักรเขมร  
โดยเช่ือวาเมืองพิมายคงจะสรางข้ึนเพื่อใหเปนศูนยกลางของอาณาจักรเขมรในดินแดนแถบนี้  การท่ี
อาณาจักรเขมรกอต้ังศูนยกลางทางการเมืองและวัฒนธรรมของตนนอกอาณาจักรเขมรอีกแหงหนึ่งนี้  
คงเปนเพราะตองการควบคุมพื้นท่ีการเพาะปลูกขาวและการผลิตเกลือ จากการศึกษาของนักโบราณคดี
โดยพิจารณาจากขอมูลประเภทโบราณวัตถุสถาน  ทําใหทราบไดวาชุมชนโบราณในภาคอีสานมี
ความสัมพันธกับอาณาจักรเขมรโบราณ  ซึ่งมีศูนยกลางอยูท่ีเมืองพระนคร (ปจจุบันคือเมืองเสียมเรียบ) 
มาไมนอยกวาต้ังแตชวงตนพุทธศตวรรษท่ี 12 ตอเนื่องมาจนถึงประมาณพุทธศตวรรษท่ี 18   โดยไดรับ
อิทธิพลท้ังทางดานสังคม  การเมือง  การปกครอง  รวมท้ังทางดานศิลปวัฒนธรรมมาปรับผสมผสานกับ
ความเปนพื้นบานพื้นเมือง  จึงสงผลใหพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานในชวงระยะเวลา
ดังกลาวมีแบบแผนท่ีเปนไปตามแบบอยางวัฒนธรรมแบบเขมร  ส่ิงท่ีเห็นไดอยางเปนรูปธรรมเปนมรดก
ตกทอดมาจนถึงปจจุบันคืออาคารส่ิงกอสรางท่ีเรียกกันวาปราสาทหินนั้น  ลวนแตเปนอาคารส่ิงกอสราง
ใหเปนศาสนสถานท่ีไดรับอิทธิจากวัฒนธรรมแบบเขมรอยางเปนรูปธรรม 

การขยายอิทธิพลท้ังทางดานการเมืองการปกครองและดานศิลปวัฒนธรรมของเขมร  นับต้ังแต
พุทธศตวรรษท่ี 16 เปนตนไป  เปนการขยายอิทธิพลท่ีเปนไปอยางกวางขวางท้ังในบริเวณภาคอีสาน
ตลอดจนถึงภาคกลางของประเทศไทย  ดังท่ีมีปรากฏหลักฐานท่ีเปนศิลปะโบราณวัตถุสถานท่ีแสดงให
เห็นถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตลอดท้ังบริเวณลุมแมน้ํามูล  แมน้ําชี   และแมน้ําโขง  
เชน  การวางผังเมืองท่ีมีลักษณะเปนส่ีเหล่ียม  การสรางเทวาลัยใหเปนพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์ท่ีเปนศูนยกลาง
ของชุมชน  การขุดสระน้ําหรือบารายในบริเวณใกลๆกับเทวาลัย  ลักษณะดังกลาวเกิดจากการพัฒนา
จากชุมชนเปนบานเปนเมืองตามแบบแผนในวัฒนธรรมแบบเขมร  ท่ีแตกตางไปจากวัฒนธรรม   สมัย
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ทวารวดีท่ีเคยเจริญมากอนหนานั้น เม่ือชุมชนขยายตัวเปนชุมชนขนาดใหญ  ปญหาท่ีตามมาประการ
หนึ่งคือ  การแสวงหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค  ซึ่งชุมชนชาวเขมรโบราณไดมีการนําเทคโนโลยี
ดานการชลประทานมาใชแกปญหาเพื่อกักเก็บน้ําไวใชในชุมชน  การชลประทานไดมีการนํามาใชโดย
อาศัยศาสนสถานเปนส่ิงนอมนําอยางผสมผสานภายใตคติเรื่องจักรวาล  นิยมสรางศาสนสถานไวเปน
ศูนยกลางของการปกครอง  โดยมีผูคนต้ังบานเรือนท่ีอยูอาศัยอยูรอบๆพื้นท่ีศาสนสถาน  มีการสรางอาง
เก็บน้ําท่ีเรียกวา บาราย อยูในบริเวณใกลเคียงชุมชนนั้น  น้ําในบารายดังกลาวนอกจากเพื่อการอุปโภค
และบริโภคแลว  ยังมีความหมายของความเปนแหลงน้ําศักด์ิสิทธิ์ประจําเทวาลัยและชุมชนอีกดวย 
นอกจากการสรางปราสาทหินใหเปนศาสนสถานเพื่อบูชาเทพเจาตามคติในศาสนาพราหมณหรือศาสนา
ฮินดูแลว  ปราสาทหินหลายๆแหงท่ีมีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษท่ี 18 เปนการสรางข้ึนใหเปนพระ
อารามตามคติพุทธศาสนา นิกายมหายาน โดยเฉพาะอยางยิ่งคือการสรางพระอารามใหเปนท้ังท่ี
ประกอบพุทธศาสนพิธี  และยังใชเปนสถานท่ีรักษาพยาบาลประชาชนท่ีเจ็บไขไดปวยท่ีเรียกอาคาร
ดังกลาวนั้นวา อโรคยศาล  หรือท่ีชาวอีสานเรียกอาคารนั้นวา กู  หรือ กุฏิฤาษี  ซึ่งต้ังอยูหางกันเปน
ระยะๆ   ดังเชนในเขตจังหวัดนครราชสีมาไดพบอาคาร ศาสนสถานประเภทปราสาทหินท้ังในสวนท่ีเปน
เทวาลัย และเปนพุทธสถานท่ีสรางข้ึนภายใตแบบแผนวัฒนธรรมแบบเขมรอยูหลายๆพื้นท่ี เชน กุฏิฤาษี
นอยอําเภอพิมาย ปรางคบานปรางค อําเภอหวยแถลง ปราสาทนางรํา อําเภอประทาย ปรางคบาน
ปรางค อําเภอโนนสูง ปราสาทเมืองเกา อําเภอสูงเนิน เปนตน 
 เมื่อลวงมาถึงสมัยพระเจาชัยวรมันท่ี 7 ดินแดนในภาคอีสานมีความสัมพันธกับอาณาจักรเขมร
มากกวายุคสมัยใด ๆ  โดยไดพบรองรอยของอาคารศาสนสถานท่ีสรางข้ึนในสายวัฒนธรรมแบบเขมร
ตลอดท่ัวท้ังภูมิภาค  จนถึงราวตนพุทธศตวรรษท่ี  19  อิทธิพลทางการเมืองและวัฒนธรรมเขมรใน
อีสานก็เส่ือมลง  นับต้ังแตส้ินรัชสมัยพระเจาชัยวรมันท่ี 7 เมื่อป พ.ศ.1761 แลว  อิทธิพลวัฒนธรรม
แบบเขมรในภาคอีสานก็ลดความสําคัญลงอยางรวดเร็ว  ประกอบกับการเกิดข้ึนของอาณาจักลานชางใน
ลุมแมน้ําโขงท่ีสงอิทธิพลท้ังดานการเมืองการปกครอง  รวมท้ังอิทธิพลทางวัฒนธรรมดานพุทธศาสนา
นิกายเถรวาท จากลังกา ท่ีไดรับการนับถือจากมหาชนอยางแพรหลายเขามาแทนท่ีศาสนาฮินดูและ
ศาสนาพุทธศาสนา นิกายมหายาน 
 

4.1 ปราสาทหินพิมาย  
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 13 ปราสาทหินพิมาย 
(ที่มา https://www.touronthai.com/2560)  
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บริเวณท่ีต้ังปราสาทหินพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะเปนเนินดินขนาด
ใหญแวดลอมไปดวยลําน้ําหลายสายคือ ดานทิศเหนือและดานทิศตะวันออก มีแมน้ํามูล ดานทิศใตมีลํา
น้ําเค็ม ดานทิศตะวันตกมีลําน้ําจักราช นอกจากนี้แลวยังมีลําน้ําท่ีสําคัญท่ีไหลมารวมกับแมน้ํามูลท่ี
เมืองพิมาย เชน ลําปลายมาศ ลําเชียงไกร เปนตน ทําใหเมืองพิมายเปนชัยภูมิท่ีดี เปนจุดรวมเสนทางน้ํา
เสนทางคมนาคมท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหนึ่งในภาคอีสานกอใหเกิดความอุดมสมบูรณอยางลนเหลือ 
มีทรัพยากรท่ีสําคัญคือ ขาว และเกลือสินเธาว อันเปนท่ีตองการของเมืองตางๆท้ังใกลและไกล 
เมืองพิมายจึงเปนศูนยกลางการคาขายท่ีสําคัญในดินแดนแถบนี้มาแตโบราณ ในการขุดคนทาง
โบราณคดีไดพบหลักฐานทางโบราณคดีสําคัญ คือ 

1. เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาแบบพิมายดํา อายุประมาณ 2,200-1,700 ปมาแลว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14 เคร่ืองปนดินเผาแบบพิมายดํา 
(ที่มา วนิดา  จาดพิมาย/2560) 

 
2. กระเบ้ืองมุงหลังคาดินเผา บราลีดินเผา กระเบ้ืองเชิงชายดินเผากลุมเตาเผาบานกรวดอายุ

ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 15-18  
3.  เศษกระดูกสัตวและเศษช้ินสวนเครื่องใชทําจากสําริดจํานวนเล็กนอย 
4. เศษช้ินสวนหินทรายขนาดเล็กจํานวนหนึ่ง 
5.  แนวอิฐโบราณสถานสมัยทวารวดี ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 12-13 พบเปนแนวกออิฐของ

อาคารหนาขนาดกอนเดียวยาวประมาณ 2 เมตร อยูใตปราสาทอิฐสมัยกอนเมืองพระนคร ลักษณะอิฐ
กอนใหญมีแกลบขาวมากคลายกับอิฐท่ีกอสรางเจดียในคติพุทธศาสนาศิลปะทวารวดีอายุประมาณพุทธ
ศตวรรษท่ี 13-15 ท่ีพบท่ีบริเวณเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ดวยเหตุนี้จึงสันนิษฐาน
วารองรอยของอิฐดังกลาวอาจเปนสถูปสมัยทวารวดีก็ได แตจากการพบรองรอยของอาคารเพียงเล็กนอย 
คงเนื่องมาจากอาคารนี้ถูกล้ือออกเพื่อสรางปราสาทในสมัยตอมา 

6.  ระเบียงคดปราสาทพมิาย ราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 16 จากการขุดคนทางโบราณคดีพบวา
บางสวนของระเบียงคดกอดวยอิฐและซอนทับอยูบนปราสาทอิฐดวย ระเบียงคดปราสาทหินพิมาย 
กอดวยหินทรายมีแผนผังเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ขนาด 73x85 เมตร ผนังประดับดวยเฟองอุบะ และลาย
กรุยเชิงเชนเดียวกับปราสาทประธาน หลังคามุงดวยหินทราย บนสันหลังคาประดับดวยบรากหลี มีโคปุ
ระหรือประตูอยูท้ังส่ีดาน ภายในระเบียงคดเปนทางกวางตอเช่ือมกันลอมปราสาทประธานไวเปนรูป
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ส่ีเหล่ียมผืนผา โคปุระระเบียงคดดานทิศใตเปนโคปุระท่ีสําคัญท่ีสุด เนื่องจากต้ังอยูทางดานหนาเพื่อเปน
ทางเขาออกหลักและท่ีสําคัญมีจารึกปราสาทพิมาย 3 ระบุวาในพุทธศักราช 1651-1655 กมรเตงอัญศรี
วีเรนทราธิบดีวรมัน แหงเมืองโฉกวกุลไดสรางรูปคารพเสนาบดีไตรโลกยวิชัย สรางศรีวิเรนทราศรมเสร็จ
แลว จึงทําบุญอุทิศท่ีดิน ทรัพยสิน ตลอดจนขาพระแดกมรเตงชคตพิมาย พรอมอุทิศผลบุญแดพระเจา
ธรณินทรวรมันท่ี 2 จากจารึกดังกลาวอาจารย คงเดช ประพัฒนทอง นักโบราณคดีของกรมศิลปากร
สันนิษฐานวาปราสาทพิมายและระเบียงคดมีมาแตกอนพุทธศักราช 1651 และท่ีสําคัญมีศิลาจารึก
จํานวน 2 หลัก อายุประมาณกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 16 คือจารึกวัดจงกอ อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา กับจารึกปราสาทพิมาย 2 ไดกลาวถึงปราสาทพิมายดังนี้        

                                                      
- จารึกวัดจงกอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15 จารึกวัดจงกอ อําเภอดานขุนทด 
(ที่มา วนิดา  จาดพมิาย/2560) 

ซึ่งเปนจารึกใหมเกี่ยวกับปราสาทพิมาย พบท่ีวัดจงกอ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
ระบุพุทธศักราช 1551 กลาวถึงกษัตริยแหงราชอาณาจักกัมพูชาองคแรกท่ีนับถือพระพุทธศาสนา
มหายาน ทรงครองราชยเปนกษัตริยอาณาจักรกัมพูชา สืบตอมาจากพระเจาชัยวรมันท่ี 5 (พุทธศักราช 
1511-1545) ท่ีทรงนับถือศาสนาฮินดู คือพระบาทกัมรเตงกําตวลศรีชัยวีระวรมเทวะ (พุทธศักราช 
1545-1553) มีพระบรมราชโองการในขาราชการปกเขตท่ีดิน พรอมท้ังอุทิศทรัพยสิน ขาพระฯ ถวาย
เปนราชธรรมแดกมรเตงชคตวิมายะ หรือปราสาทพิมายในคติศาสนาพุทธฝายมหายานแบบวัชรยานหรือ
มันตรยาน นับเปนจารกึท่ีเกาท่ีสุดท่ีกลาวถึงปราสาทพิมายในขณะนี้ การท่ีปราสาทประธานปราสาทพิ
มายมีลักษณะแผนผังเหมือนกับปราสาทประธานของเทวสถานพนมรุง กลาวคือมีแผนผังเปนรูปส่ีเหล่ียม
จัตุรัสออกมุม มีมุขท้ังส่ีทิศ มีมณฑปรูปส่ีเหล่ียมผืนผา มีอันตราละเช่ือมระหวางปราสาทประธานกับ
มณฑป ซึ่งเปนรูปแบบท่ีนิยมสรางราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 16 เปนตนมา ดวยเหตุนี้จึงอาจสันนิษฐานได
วา ปราสาทพิมายหรือกัมรเตงชคตพิมาย และระเบียงคดท่ีสรางดวยหินทราย คงสรางข้ึนครั้งแรกสมัย
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พระเจาศรีชัยวรมัน ราวพุทธศักราช 1545-1551 เพื่อเปนศูนยกลางอํานาจการปกครองและ
พระพุทธศาสนามหายาน แบบมันตรยานของพระองคท่ีเมืองพิมายตลอดจนบานเมืองในแถบลุมแมน้ํา
มูล ปราสาทพิมายยังเปนท่ีเคารพศรัทธาของกษัตริยกัมพูชา องคตอมาคือ พระเจาสุริยวรมันท่ี 1 ดัง
ความในจารึกปราสาทพิมาย 2 ท่ีพบบริเวณฐานปราสาทประธานปราสาทพิมาย ระบุพุทธศักราช 1585 
สมัยพระเจาสุริยวรมันท่ี 1 หรือพระบาทกมรเตงกําตวนศรีสุริยวรมเทวะ ครองราชยพุทธศักราช 1553-
1593 พระองคทรงสืบเช้ือสายมาจากละโว และตามพรลิงค ทรงนับถือพุทธศาสนามหายาน มีอํานาจ
เหนือดินแดนลุมแมน้ํามูลแถบโคราชมากอน จารึกกลาวถึงพระนามพระเจาสุริยวรมันท่ี 1และกลาว
สรรเสริญพระพุทธเจาซึ่งมี 4 พักตร วาประกอบไปดวยดอกบัวคือพระบาทสม่ําเสมออันต้ังอยูบนดอกบัว
แมจะมีภาวะหลายอยาง แตประกอบไปดวยภาวะท้ังหกมดเปนสภาพอันหนึ่งคือ ภาวะความศูนยจึงนอบ
นอมนมัสการพระพุทธเจาพระองคนั้นเพื่อความเจริญท่ีเหลาพรหมและวิษณุนอมไหว นับเปนจารึก
เกี่ยวกับพระพุทธเจาดังกลาว สอดคลองกับรูปเคารพพระโพธิสัตวไตรโลกยวิชัย และพระวัชรสัตวของ
ปราสาทพิมายท่ีมี 4 พักตรคอนขางมาก ดวยเหตุนี้จึงสันนิษฐานวาการสรางระเบียงคดทับซอนลงไปบน
ปราสาทอิฐนาจะเกิดข้ึนในราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 16 พรอมกับการสรางปราสาทพิมาย  

เมืองพิมายเปนเมืองท่ีมีมาต้ังแตโบราณท่ีสรางข้ึนตามแบบแผนของขอม คือมีกําแพงเมืองและคู
น้ําลอมรอบเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ปจจุบันกําแพงท่ีเหลือเปนเพียงคูเมืองเต้ียๆและคูน้ําลอมอยูรอบนอก 
ซึ่งบางชวงถูกทําลายและกลายสภาพเปนท่ีต้ังบานเรือนและท่ีทํากินของราษฎรไป ในชวงกําแพงเมืองแต
ละดานมีประตูเมือง ซึ่งกอดวยศิลาแลงและประกอบหินทรายแดง มีลักษณะเปนซุมประตูหรือโคปุระ มี
ท้ังหมด 4 ประตู คือ ประตูทิศเหนือ ประตูทิศตะวันตก ประตูชัยหรือประตูทิศใตซึ่งเปนประตูทางเขาเมือง 
และประตูทางทิศตะวันออกซึ่งเหลือเปนเพียงกองศิลาแลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16 แผนผังปราสาทหินพิมาย อําเภอพิมาย 
(ที่มา https://www.touronthai.com/2560) 
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ภายในเมืองมีสระน้ําโบราณอยู 3 สระ คือ สระแกว สระพรุง และสระขวัญ และมีสระใหญอยู
นอกกําแพงเมืองทางทิศตะวันออกอีกหนึ่งสระคือสระเพลง ตรงศูนยกลางของเมืองเปนท่ีต้ังของปราสาท
หินท่ีสวยงามและใหญโตกวาปราสาทอื่นๆท่ีปรากฏในประเทศไทย ปราสาทหินพิมายซึ่งเปนพุทธสถาน
ในศาสนาพุทธลัทธิมหายานซึ่งกลาวกันวาสรางข้ึนในราวพุทธศตวรรษท่ี 17 ตรงความท่ีปรากฏในจารึก
ท่ีพบในปราสาทหินพิมายบนประตูซุมระเบียงคดดานใต จารึกหลักนี้กลาวถึงศักราชต้ังแต พ.ศ. 1651-
1655 กลาวถึงพระนามพระเจาธรณินทรวรมันท่ี 1 (ซึ่งครองราชยระหวาง พ.ศ. 1650-1656) ซึ่งกลาว
เริ่มตนวาพระกมรเตงอัญศรีวิเรนทราธิบดีวรมะ เมืองโฉกวกุล สถาปนากมรเตงชคตเสนาบดีไตรโลกย
วิชัย เปน เสนาบดีกมรเตงชคตวิมายเมื่อ พ.ศ. 1651 และลงทายวา เตงตวนประสานบุตรพระกมร
เตงอัญศรีวิเรนทรธิบดีวรมะโฉกวะกุล ถวายขาพระแกกมรเตงชคตวิมายเมื่อ พ.ศ.1655 ตอมาเมื่อ พ.ศ. 
2497 กรมศิลปากรไดทําการขุดแตงริมฐานปรางคประธานทิศตะวันออกเฉียงใต ไดพบศิลาจารึกหักแผน
หนึ่งใชอักษรขอมภาษาสันสกฤตและภาษาขอม ซึ่งมีตัวอักษรท้ังดานหนาและดานหลัง ในคําจารึกนั้น
ปรากฏพระนามพระเจาสุริยวรมันท่ี 1 (ครองราชยระหวาง พ.ศ. 1545-1593) และมีมหาศักราชตรงกับ 
พ.ศ. 1579 และ พ.ศ. 1589 ปรากฏอยูดวย เหตุนี้จึงมีผูเสนอวานาจะสรางข้ึนต้ังแตปลายพุทธศตวรรษ
ท่ี 16 อยางไรก็ตามไดมีนักวิชาการบางทานไดพิจารณาจากรูปแบบศิลปะสวนใหญท่ีปรากฏอยูใน
ปจจุบันแลว วานาจะอยูปลายศิลปะขอมสมัยบาปวนตอสมัยตนนครวัด คือราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 17 
และไดมีการสรางตอเติมข้ึนในสมัยพระเจาชัยวรมันท่ี 7 คือมีการสรางปรางคข้ึนอีก 2 ปรางค ในบริเวณ
ปราสาทหินพิมาย คือ ปรางคพรหมทัตและปรางคหินแดง รวมท้ังไดสรางพระรูปของพระองคข้ึนดวย 
ภายในซุมประตูหรือโคปุระช้ันท่ีสองไดตอเปนสะพานนาคข้ึนตัวปราสาทประกอบดวยปรางคประธาน
หรือปรางคองคกลางซึ่งมีมณฑปประกอบอยูดานหนา หนาปรางคประธานมีปรางคอีกสององคคือ 
ปรางคพรหมทัต และปรางคแดง หลังปรางคหินแดงเปนหอสมุดหรือหอพราหมณ อาคารเหลานี้มี
ระเบียงคดลอมรอบ นอกระเบียงคดออกไปเปนลานกวางมีสระน้ํา 4 สระ อยูตรงมุมท้ัง 4 มุม และนอก
ระเบียงคดทางทิศตะวันตกมีอาคารอีก 2 หลังซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกัน 

ปราสาทหินพิมายไดรับการบูรณะซอมแซมมาแลว 2 ครั้ง ครั้งแรกในสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่ง
กรมหมื่นเทพพิพิธไดโปรดใหซอมแซมและสรางโบสถท่ีเรียกวา โบสถเจาพิมาย ปจจุบันไดรื้อยายโบสถ
ดังกลาวออกไปแลวและกรมศิลปากรไดดําเนินการบูรณะอีกครั้ง เมื่อ พ.ศ.2479 นอกซุมประตูดานทิศ
ใตของปราสาทหินพิมาย มีซากโบราณสถานท่ีกอดวยหินทรายปนศิลาแลงเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา หัน
หนามาทางทิศตะวันออก อาคารหลังนี้เรียกวา คลังเงิน ถัดมาเยื้องมาทางทิศใตของปราสาทพิมาย 
มีกองอิฐขนาดใหญ ท่ีเรียกวาเมรุพรหมทัตต้ังอยูบนเนินสูง 
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4.2  ปราสาทหินพนมวัน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 17 ปราสาทหินพนมวัน อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 
(ที่มา วนิดา  จาดพมิาย/2560) 

 
บานมะคา ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พื้นท่ีบริเวณปราสาท

หินพนมวันมีการต้ังถ่ินฐานอาศัยมาต้ังแตยุคกอนประวัติศาสตรดังท่ีไดมีการพบโครงกระดูกรวมกับ
เครื่องปนดินเผาในคราวขุดบูรณะปราสาทหินพนมวัน การต้ังถ่ินฐานของชุมชนแหงนี้คงสืบเนื่องเรื่อยมา
จนรับวัฒนธรรมเขมรโบราณในราวพุทธศตวรรษท่ี 15 ปราสาทพนมวันในสมัยประวัติศาสตรสมัยนี้พบ
หลักฐานท่ีสําคัญคือ จารึกปราสาทพนมวัน 1 หรือ นม.32 และรูปแบบทางศิลปะท่ีทําใหสรุปไดวา 
ปราสาทพนมวันไดปรับเปล่ียนเปน ศาสนสถานท่ีไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเขมร ซึ่งในจารึกได
กลาวถึงพระราชโองการของพระเจาอินทรวรมันท่ี 1 และพระเจายโศวรมัน โดยท่ีรูปแบบทางศิลปะของ
ช้ินสวนสถาปตยกรรมและรูปเคารพศิลปะแบบบาแค็ง มีความสอดคลองกันในการท่ีจะระบุวาปราสาท
พนมวันมีอายุราวสมัยพุทธศตวรรษท่ี 15 ศาสนสถานในสมัยนี้ เปนอาคารท่ีกอสรางดวยอิฐเปนหลัก 
โดยในระยะเวลาของชวงสมัยไดมีการปรับเปล่ียนเพิ่มเติมศาสนสถานเปนระยะ และขยายขอบเขตของ
บริเวณเพิ่มเติมในชวงพุทธศตวรรษท่ี 15 หลักฐานท่ีปรากฏใหเห็นคือ ซากฐานอาคารอิฐจํานวน 8 หลัง 
โดยมีจุดเดนในการกอสรางโดยใชเทคนิคการเขาเขาเดือยแบบอาคารเครื่องไม และเสาประดับและทับ
หลังท่ีเปนศิลปะแบบบาแค็ง(ราวพ.ศ.1440-1470)  สมัยพุทธศตวรรษท่ี16-17 ปราสาทพนมวันในสมัย
นี้ไดเปล่ียนวัสดุหลักจากอิฐมาเปนหินทรายเปนหลัก ในการเปล่ียนแปลงนี้มีความแตกตางออกไปจาก
ปราสาทพนมวันในสมัย พุทธศตวรรษท่ี15 คอนขางมาก ไมวาจะเปนรูปแบบทางสถาปตยกรรม การ
กอสราง วัสดุ โดยท่ีปราสาทพนมวนัในสมัยนี้มีลักษณะคลายคลึงกับปราสาทพิมาย และปราสาทพนมรุง 
โดยการสรางปราสาทมุขทางดานตะวันออกจะยื่นออกไปวิวัฒนาการเปนมณฑป และสรางระเบียงคดไว
โดยรอบ ซุมประตูมีขนาดแคบลงกวาปราสาทพนมวันในสมัยตอมาโดยจะเห็นหลักฐานไดจากการสํารวจ
คือแนวระเบียงคดจะทับซอนอยูบนฐานกําแพง(กําแพงแกว) ระยะเวลาท่ีปราสาทพนมวันสรางข้ึนโดย
กําหนดจากรูปแบบทางสถาปตยกรรมและรูปแบบทางศิลปะจะพบวา จะอยูในชวงเดียวกับปราสาทพิมาย  
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และพนมรุง รูปแบบทางดานศิลปะถึงแมจะมีมากกวาหนึ่งสมัย เชนสวนทับหลังทางดานทิศใตเปนศิลปะ
แบบคลัง(หรือศิลปะแบบประตูพระราชวังหลวงหรือแบบเคลียง (อายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษท่ี16)  
ทับหลังทางดานทิศตะวันออก ตะวันตก และทิศเหนือ เสาติดผนังเปนศิลปะแบบบาปวน(ครึ่งแรกของ
พุทธศตวรรษท่ี17) แตโดยรวมแลวหลักฐานท่ีปรากฏมากท่ีสุดระบุวาปราสาทพนมวันเปนศิลปะแบบ
บาปวน ประกอบกับจารึกท่ีมีอายุในสมัยนี้ปรากฏบนผนังกรอบประตูภายในปราสาทประธาน ระบุ
ศักราชในชวง พุทธศตวรรษท่ี 16-17 จารึกฐานเทวรูปมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี17 สรุปไดวา มีความ
เปนไปไดท่ี ปราสาทพนมวันสมัยนี้เริ่มกอสรางศาสนสถานหลังใหญข้ึน ในชวงพุทธศตวรรษท่ี 16 และ
ถูกท้ิงรางไปในขณะท่ียังกอสรางไมเสร็จสมบูรณ จนกระท่ังไดรับการฟนฟูเพื่อใชเปนท่ีบูชาเทพเจาอีก
ครั้งในรัชสมัยของพระเจาชัยวรมันท่ี 6 (พ.ศ.1623-1650) แตก็มิไดมีการพบหลักฐานเพิ่มเติมวา ในรัช
สมัยของพระองคมีการกอสรางอาคารเพิ่มเติมใหครบองคอีกหรือไม จึงไมสามารถอธิบายความตอเนื่อง
ของประวัติศาสตรของปราสาทพนมวันต้ังแตชวงเวลาจากรัชสมัยพระเจาชัยวรมันท่ี 6 ถึงชวงการ
เปล่ียนสถานะเปนวัดในทางพระพุทธศาสนาในภายหลังจนถึงปจจุบัน  

ลักษณะการกอสรางปราสาทพนมวัน  มีแผนผังแสดงถึงการกอสรางอาคารโดยใชแกนทิศเปน
หลัก  อันเปนท่ีนิยมมาต้ังแตประมาณพุทธศตวรรษท่ี  16  ตัวอาคารสรางหันหนาไปทางทิศตะวันออก  
ซึ่งพบท่ัวไปสําหรับศาสนสถานท้ังในประเทศกัมพูชาและ ประกอบดวย  อาคารขนาดแตกตางกัน  เชน  
พลับพลา  ซุมประตูทางเขา  ปราสาทประธาน  ซากปราสาทอิฐ  ปรางคนอย  และระเบียงคดลอมรอบ
ปราสาทรองรอยจากภาพถายทางอากาศแสดงใตเห็นวาเคยมีสระน้ําขนาดใหญหรือบาราย  โดยปรากฏ
เปนขอบเขตท่ีชัดเจนประมาณ  550 x  1,820  เมตร  ทางดานทิศเหนือของปราสาท  ซึ่งปจจุบันกลาย
สภาพเปนทุงนา  แตสระน้ําทางทิศตะวันออกไดรับการฟนฟูสภาพแลว ส่ิงกอสรางซึ่งเปนองคประกอบ
ของปราสาทพนมวันมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1) ปราสาทประธาน ปราสาทประธานกอสรางดวยหินทรายเปนวัสดุหลักมีสวนประกอบสําคัญ 
ไดแก ช้ันฐานตัวอาคาร หลังคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

รูปที่ 18 ปรางคประธานปราสาทพนมวัน 
(ที่มา วนิดา  จาดพมิาย/2560) 
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- ช้ันรอง ฐานรองรับปราสาทกอดวยหินทรายบนช้ันศิลาแลง  มีความสูง  1  เมตร  
โดยประมาณ  แผนผังของช้ันฐานมีความสัมพันธกับแผนผังตัวอาคารท่ีออกมุขลดหล่ันในแตละสวนและ
ทําหนาท่ีรองรับตัวอาคารท้ัง  3  สวนในแนวระนาบ  ช้ันฐานของปราสาทพนมวันไมปรากฎการสลัก
ลวดลายประดับ  คงมีเฉพาะการสกัดเปนบันไดทางข้ึนท่ีมุขทางเขาทิศตะวันออก  ทิศเหนือของมณฑป  
แตท่ีฐานปทมท่ีอยูสวนบนมีรอยสกัดเปนลวดลายบัวเชิงตรงทางเขาท้ัง 3 ดาน ของปราสาทประธาน 
 - ตัวอาคาร  ภายในปราสาทประธานเปนหองคูหามีผังรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสขาด  2.75 x 2.75  
เมตร  มีมุขและประตูทางเขาท้ัง  4  ดาน  มุขทิศตะวันออกเปนทางเขาท่ีสําคัญท่ีสุดยาวตอเนื่องออกไป
เปนมุขกระสันหรือฉนวนเช่ือมตอกับมณฑปซึ่งอยูดานหนา 
- งานแกะสลักลวดลายประดับไดแก ทับหลัง  หนาบัน  สวนมากพังทลายลงหมด  เหลือเฉพาะท่ีเหนือ
กรอบประตูดานทิศเหนือและบางสวนทางทิศใต  สวนประกอบหนาบันพังทลายลงท้ังหมดภายหลังการ
บูรณะ  และทดลองประกอบสามารถติดต้ังทับหลังกลับคืนตามตําแหนงเดิมไดท่ีมุขทิศตะวันออกของ
มณฑป  มุขทิศตะวันตกของปราสาทประธาน  และปรับทับหลังมุขทิศใตของปราสาทประธานใหลง
ตําแหนงเดิมพรอมเสริมความมั่นคง  สําหรับเสาประดับกรอบประตูและเสาประดับผนังยังมีอยูท่ีประตู
มุขทิศเหนือและใตแตเปนงานสลัดท่ียังไมแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 19 ทับหลังปราสาทหินพนมวัน 
(ที่มา วนิดา  จาดพิมาย/2560) 

 

- หลังคา  ปจจุบันช้ันหลังคาของปราสาทประธานรวมท้ังหลังคาของมุขทางเขาทุกดานท่ีย่ืน
ออกมาจากตัวปราสาทพังทลายลง  ทําใหเห็นลักษณะการวางเรียงหินดวยวิธีเรียงแบบสันเหล่ือมข้ึนไป
บรรจบกันท่ีสวนยอดตามแบบสถาปตยกรรมเขมรโดยท่ัวไป  ช้ันหลังคาท่ีหลงเหลือจากการพังทลายมี
ความสูงจากฐานข้ึนไปประมาณ  9  เมตร  หินทรายมีสภาพเส่ือมโทรมแตกรอนออกเปนแผนหลายกอน 

สําหรับช้ันหลังคาของมณฑปและมุขกระสันยังอยูในสภาพคอนขางดี  โดยเฉพาะหลังคามุข
กระสันยังสภาพมั่นคงกวามณฑปท่ีกอหลังคาเปนทรงประทุนเรือดวยวัสดุตางชนิด  ท้ังอิฐ  หินทราย  สี
ขาวและหินทรายสีแดง  และตําแหนงหินแสดงใหเห็นวาอาคารมีการทรุดตัว  และหินเคล่ือนออกจาก
ตําแหนงเดิม  ในขณะท่ีหนาบันของมณฑปตะวันออกไดพังทลายลงท้ังหมดแลว    

2. ปรางคนอย มีขนาด 9 x 9  เมตร  ต้ังอยูท่ีมุมทิศตะวันตกเฉียงใตของปราสาทประธานมี

ประตูทางเขาดานเดียวทางทิศตะวันออก  ตัวอาคารกอดวยหินทรายสีแดงบนฐานศิลาแลง  ซึ่งพบรูกลม
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อยูท้ังท่ีมุม  จึงสันนิษฐานวาคงมีการใชโครงสรางไมประกอบข้ึนเปนหลังคาคลุมอาคาร ภายในหองมี

แทนยกสูงชิดผนังดานตะวันตก  ใชประดิษฐานพระพุทธบาทจําลอง  ซึ่งนํามาต้ังในภายหลัง  การบูรณะ

อาคารสวนนี้ในป พ.ศ.  2543  พบการบรรจุส่ิงของมีคา  ไดแก  แผนทองคํารูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส  รูปใบไม

อยูใตกรอบประตูท้ัง  4  ดาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 20 ปรางคนอย ปราสาทหินพนมวัน 
                                           (ที่มา วนิดา  จาดพิมาย/2560) 

3. ปราสาทอิฐ ภายในบริเวณลานรองปราสาทประธาน  มีซากปราสาทกอดวยอิฐต้ังอยู  8  
หลัง  อาคารจํานวน  5  หลัง  อยูทางตะวันออกของเสนแกน  สวนอีก  3  หลังต้ังอยูทางตะวันตก  ซึ่งมี
บางสวนถูกฐานปราสาทประธานสรางทับ  ซากอาคารอิฐท้ังหมดปจจุบันเหลือเฉพาะฐาน  บางหลัง
ยังคงมีกรอบประตูทางเขา  ฐาน   รูปเคารพและเสาประดับกรอบประตูหลงเหลืออยู 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 21 กลุมปราสาทอิฐ ปราสาทหินพนมวัน 
                                       (ที่มา วนิดา  จาดพิมาย/2561) 
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4. แนวทางเดิน  ไดแสดงแนวทางเดินเช่ือมออกจากโคปุระทิศตะวันออกไปทางดานหนา  

การขุดตรวจโดยกรมศิลปากร  เมื่อ พ.ศ. 2534  พบกอนศิลาแลงตัดเปนรูปส่ีเหล่ียม  วางเรียงอยูหางๆ  

กัน  บางชวงพบเปนพื้นอิฐปูเปนทางเดินกวาง  165  เซนติเมตร  ยาว  7  เมตร  และมีกอนศิลาแลงวาง

อยูโดยรอบ  นอกจากนั้นยังพลกระเบ้ืองมุงหลังคาเปนจํานวนมาก  ท้ังท่ีมีสภาพสมบูรณและแตกหัก  

กระเบ้ืองมุงหลังคาท่ีพบเปนแบบกระเบ้ืองกาบกลวย  สวนกระเบ้ืองเชิงชายเปนทรงสามเหล่ียมมี

ลวดลายดานหนา  เชน  รูปใบไม  หลักฐานดังกลาวแสดงใหเห็นวา  ดานหนาปราสาททางทิศตะวันออก

เดิมมีแนวทางเดินยาวตอออกไปโดยมีอิฐและศิลาแลงวางเรียงเปนพื้นและทําหลังคาคลุมดวยโครงสราง

ไมมุงกระเบ้ือง   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 22 ระเบียงคด ปราสาทหินพนมวัน 

(ที่มา วนิดา  จาดพมิาย/2561) 

 
5. อาคารอิฐดานทิศใต เปนซากอาคารอิฐทรงส่ีเหล่ียม  สวนฐานกอดวยศิลาแลง  ลอมรอบดวย

แนวอิฐหักขนาด 23 x 23 เมตร  มีทางเขาทางทิศตะวันออก  ฐานศิลาแลงมีผังส่ีเหล่ียมออกมุมขนา 
19.50 x 19.50 เมตร  มีมุขยื่นออกมาท้ัง  4  ดาน  ภายในฐานศิลาแลง  เปนอาคารอิฐขนาด  13 x 13 
เมตร  สูงประมาณ  1.20 – 2.00 เมตร  มีผังรูปส่ีเหล่ียมออกมุมมีมุขยื่นออกท้ังส่ีดาน  เชนเดียวกับผัง
ของฐานศิลาแลง  สภาพของอาคารอิฐอยูในสภาพชํารุด  มีบางสวนถูกรื้อออก  เชน  ดานตะวันออก  
ทิศเหนือ  จึงสามารถเห็นทรายและกอนหินปูนสัณฐานกลมท่ีใชทําฐานรากอยูภายในอาคารอิฐ  ฐาน
ของอาคารอิฐนี้มีลักษณะการกอเรียงลดหล่ันข้ึนไปเปนชุดฐานบัว  แตไมสมบูรณ      อิฐแตละกอนเรียง
ตอกันอยางแนบสนิท  เชนเดียวกับโบราณสถานเขมรท่ีใชอิฐเปนวัสดุหลักในการกอสราง  
 

 

 

 27 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 23 อาคารอิฐดานทิศใตปราสาทพนมวัน 

(ที่มา วนิดา  จาดพมิาย/2561) 
 

6. พลับพลา ต้ังอยูระหวางขอบเขตของปราสาทประธานและสระเพลง  มีลักษณะเปนกรอบ
ฐานศิลาแลงรูปส่ีเหล่ียมผืนผา  ขนาด 29 x 41 เมตร  สูง  1.60  เมตร  ฐานอาคารมีมุขยื่นออกทางทิศ
เหนือและทิศตะวันออก  ช้ันฐานเปนชุดฐานบัวซอนกัน  ประกอบดวย  ช้ัวบัวหงาย  หนากระดาน  เสน
ลวด  ทองไม  สวนลางเปนฐานบัวลูกฟก  จากการขุดแตงอาคารพบช้ินสวนหนาบัน  12  ช้ิน  เครื่องมือ
เหล็ก  ใบมีด  เครื่องประดับสําริด  ภาชนะดินเผาแบบเขมร  เบ้ีย  แว  อายุของอาคารกําหนดจาก
ลวดลายหนาบันท่ีพบมีอายุประมาณ  กลางพุทธศตวรรษท่ี  15  ถึง  กลางพุทธศตวรรษท่ี  16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 24 พลับพลาเปลื้องเคร่ือง 

                                    (ที่มา วนิดา  จาดพิมาย/2561) 

 

  

 28 

 



 
 

กิจกรรมกลุมท่ี 1 
 

การแบงยุคสมัยประวัติศาสตรเมืองนครราชสีมาจากหลักฐานทางโบราณคดี 
 

ช่ือสมาชิกกลุม 
1)................................................ 2)................................................. 3)................................................ 
4)................................................ 5)................................................. 6)................................................ 

 
คําสั่ง  ใหแตละกลุมศึกษาคนควาขอมูล ในหัวขอเรื่อง จําแนกหลักฐานทางประวัติศาสตรบอกลักษณะเดน

ของแตละชวงยุคสมัย พรอมยกตัวอยางแหลงโบราณคดี โบราณสถานหรือโบราณวัตถุ ของเมือง
นครราชสีมา มาพอสังเขป 

สมัยยุค ลักษณะเดน แหลงโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ 
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ใบงานท่ี 1 
 

การแบงยุคสมัยประวัติศาสตรเมืองนครราชสีมาจากหลักฐานทางโบราณคดี 
 

ช่ือ–สกุล ................................................................................ ช้ัน ม.4/........ เลขที่ ............ 

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนบอกลักษณะของหลักฐานทางโบราณคดีของแตละยุคสมัยทางประวัติศาสตรของ

จังหวัดนครราชสีมา มาพอสังเขป 
สมัยยุคกอนประวัติศาสตร สมัยยุควัฒนธรรมทวารวดี สมัยยุควัฒนธรรมขอม 

ขอสังเกต  ขอสังเกต  ขอสังเกต  

ตัวอยางหลักฐานหรือแหลงโบราณคดี ตัวอยางหลักฐานหรือแหลงโบราณคดี ตัวอยางหลักฐานหรือแหลงโบราณคดี 
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ใบความรูท่ี 2 
เมืองนครราชสีมาสมัยอยุธยา-ยุคเปล่ียนแปลงการปกครอง  

 
5. โคราช ในสมัยอยุธยา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 25 กําแพงเมืองนครราชสีมา 
(ที่มา วนิดา  จาดพมิาย/2561) 

 

ช่ือเมืองนครราชสีมาปรากฏข้ึนครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลลกนาถ โดยในกฎ
มณเฑียรบาลไดระบุใหเมืองนครราชสีมาเปนเมืองพระยามหานครช้ันโท มีฐานะเปนเมืองเอกท่ีมีเมืองข้ึน
ถึง 14 เมือง รวมท้ังเจาเมืองนครราชสีมาตองถือน้ําพิพัฒนสัตยา ตอมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราช พระองคไดโปรดเกลาฯใหพระยายมราช (สังข) ครองเมืองนครราชสีมาโดยยายท้ีต้ังจากเมือง
เสมายังท่ีต้ังเมืองเกานครราชสีมาในปจจุบันนี้ ซึ่งถือเมืองนครราชสีมานี้เกิดจากการรวมช่ือเมืองโบราณ 
2 เมือง คือ เมืองเสมา และเมืองโคราฆปุระไวดวยกัน จึงเกิดเปนเมืองนครราชสีมา ท้ังนี้ในการสราง
เมืองนครราชสีมา สมเด็จพระนารายณมหาราชไดโปรดฯใหชางฝรั่งเศสเปนผูออกแบบวางผังเมือง โดย
สรางกําแพงลอมรอบเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ขนาด 1,000 x 1,700 เมตร มีคูน้ําลอมรอบ เนื้อท่ีภายใน
กําแพงเมืองประมาณ 1,000 ไร กําแพงเมืองกอดวยอิฐมีใบเสมา มีปอม 15 ปอม ประตูเมือง 4 ประตู 
เหนือประตูมีหอรักษาการณบนเชิงเทิน ดังปรากฏประตูชุมพลซึ่งกรมศิลปากรไดข้ึนทะเบียนไวแลวใน
ปจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการวางระบบชลประทานภายในเมืองโดยมีการทดน้ําผานทอดินเผาท่ีวาง
กระจายไปยังบอตางๆ ภายในเมือง เพื่อใหภายในเมืองมีน้ําใชตลอดท้ังป ซึ่งบริเวณท่ีมีการทดน้ําเขาทอ 
นาจะอยูในบริเวณวัดหนาทอ หรือวัดสุทธจินดาในปจจุบันนอกจากนั้นจากการศึกษายังพบวาถนนกลาง
เมืองมีการวงาทอนซุงเรียงรายตลอดแนวถนน ดวยการวางผังเมืองและการสรางเมืองท่ีสมบูรณแบบ 
และใชเทคนิคิธีการของชาวยุโรป ทําใหเมืองนครราชสีมามีความแข็งแกรงสามารถตอตานทานการโจมตี
จากศัตรูภายนอกไดอยางดี ดังเชนกองกรุงศรีอยุธยาท่ีสมเด็จพระเพทราชาสงมาโจมตีเมืองนครราชสีมา 
ซึ่งตองใชเวลาถึง 2 ป จึงเขายึดเมืองได  
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รูปที่ 26 ประตูชุมพล เมืองนครราชสีมา 

(ที่มา วนิดา  จาดพิมาย/2561) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 27 โบสถโบราณวัดหม่ืนไวย อาํเภอเมืองนครราชสีมา 

(ที่มา วนิดา  จาดพิมาย/2561) 
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6. โคราชในสมัยกรุงรัตนโกสนิทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 28 อนุสาวรียทานทาวสุรนารี 

(ที่มา https://sites.google.com/2561) 
 

เมืองนครราชสีมามีฐานะเปนเมืองสําคัญในดานการทหาร และการปกครองยิ่งกวาแตกอนมาก 
ในตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โปรดเกลาฯใหเมืองนครราชสีมามีฐานะ
เปนเมืองเอก เจาเมืองมีบรรดาศักด์ิ เจาพระยา ใหปกครองเมืองเขมรปาดงและหัวเมืองตอนในภาคอีสาน  
 สมัยนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  โปรดฯ ใหต้ังเมืองเวียงจันทรและ
เมืองจําปาศักด์ิเปนประเทศราชข้ึนตรงตอเมืองสยาม ทรงต้ังเจานันทเสนโอรสของพระเจาสิริบุญสาร
ครองเมืองเวียงจันทร และทรงมีพระราชประสงคจะต้ังหัวเมืองลาวช้ันนอกใหเปนกําลงัของเมือง
นครราชสีมา อยูระหวางเวียงจันทรและเมืองจําปาศักด์ิ และทรงมีนโยบายใหมีการต้ังเมืองใหมากข้ึน
โดยใหทาวพระยาพื้นเมืองเกล่ียกลอมผูคน หาสมัครพรรคพวกต้ังอยูเปนหลักแหลงแนนอน เมื่อชุมชนใด
มีคนจํานวนมากก็โปรดฯ ใหเปนเมืองข้ึน มีผูนําชุมชนนั้นเปนเจาเมือง ทําใหราษฎรท่ีหลบหนีไปอยูฝง
ซายของแมน้ําโขงกลับมาเปนจํานวนมาก 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ปลายแผนดินพระบามสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย เจาอนุซึ่งเปนพระราชโอรสองคหนึ่งของพระเจาสิริบุญสารครองเมืองเวียงจันทรสืบตอจากเจา
อินทวงศ ตอมาในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เจาอนุไดแสดงความจงรักภักดีตอ
ทางกรุงสยามมาก โดยหมั่นลงมาเขาเฝาฯและรับราชการโดยแข็งขัน จึงเปนท่ีพอพระราชหฤทัย 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวได
มีเหตุการณสําคัญเกิดข้ึนท่ีเมืองนครราชสีมา คือเหตุการณประวัติศาสตรวีรกรรมทาวสุรนารี ซึ่งเกิด
ความขัดแยงระหวางกรุงสยาม กับเมืองเวียงจันทร อันสืบเนื่องมาจากความขัดแยงระหวางกรุงธนบุรีกับ
เมืองเวียงจันทรในป พ.ศ. 2321 เปนสําคัญ กลาวคือ ต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี เมืองเวียง
จันทรหรือกรุงศรีสัตนาคนหุต เมื่อป จอ พ.ศ. 2321 การขัดแยงระหวางกรุงธนบุรีกับเมืองเวียงจันทรใน
ครั้งนั้น จัดเปนการขัดแยงท่ีรุนแรงท่ีสุดระหวางสองอาณาจักรเปนครั้งแรกเทาท่ีผานมา 
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https://sites.google.com/2561


 
 

ผลจากการขัดแยงไดทําลายความสัมพันธอันดีระหวางสองอาณาจักรซึ่งเคยมีมาต้ังแตอดีตอยาง
ส้ินเชิง ถึงแมวาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชจะไดทรงพยายามสรางความสัมพันธ
ระหวางสองอาณาจักรข้ึนมาใหม แตเนื่องจากการปฏิบัติตามนโยบายนี้ทรงมีจุดมุงหมายเพื่อผลทาง
การเมืองบางประการ การปฏิบัติดังกลาวจึงยิ่งสรางความกดดันใหแกเมืองเวียงจันทรมากข้ึนไปอีก 
ปรากฏการณตอบโตความกดดันดังกลาวจึงปรากฏใหเห็นเปนระยะๆ ทําใหกรุงสยาม เพิ่มความ
ระมัดระวังในการควบคุมเมืองเวียงจันทรมากยิ่งข้ึน จึงทําใหเมืองเวียงจันทรหมดโอกาสท่ีจะด้ันดนเพื่อ
ความเปนอิสระในชวงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช แตมิไดหมายความวา 
ความคิดท่ีจะด้ินรนเพื่อความเปนอิสระของเมืองเวียงจันทรตจะหมดไปจากตัวผูปกครองเมืองเวียงจันทร
ในยุคตอมา 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 29 เจาอนุวงศเวียงจันทร 

(ที่มา https://www.reunglaochaosiam.com/2561) 

 
แนวความคิดท่ีจะปลดปลอยตนเองใหเปนอิสระของเมืองเวียงจันทรดังกลาวเริ่มประสบโอกาส

เหมาะ เมื่อเกดิการเปล่ียนแปลงแผนดินข้ึนในอาณาจักรเวียดนาม เมื่อ พ.ศ. 2363 คือ หลังจากพระเจา
มินหมางข้ึนครองราชยสมบัติสืบตอจากพระเจาเวียดนามยาลองแลวเวียดนามเริ่มมีนโยบายเผชิญหนา
กับสยาม ดวยการขยายอิทธิพลเขาสูหัวเมืองเขมรและลาว ทําใหสยาม กับเวียดนามยิ่งทวีการขัดแยง
ความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ดังนั้นเมืองเวียงจันทรไดฉวยโอกาสนําเอาสภาพการขัดแยงระหวางกรุงสยามกับ
เวียดนามดังกลาว มาปรับใหเปนประโยชนตอฝายตน โดยเจาอนุวงศซึง่ครองเมืองเวียงจันทรในขณะนั้น 
ไดชักนําเอาอิทธิพลของเวียดนามถวงดุลอํานาจสยาม สรางความสัมพันธระหวางเมืองเวียงจันทรกับ
เวยีดนามใหพัฒนาข้ึนอยางรวดเร็ว จนกระท่ังถึงข้ันท่ีกรุงเวียงจันทรไดเตรียมการท่ีจะแยกตนเปนอิสระ
จากสยาม แจมชัดข้ึน 
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รูปทิ่ 30 ชาวญวนหรอืเวียดนามในปจจุบัน 
(ที่มา http://www.komkid.com/2561) 

 
 พฤติกรรมของเมืองเวียงจันทรทําใหทางสยามไมพอใจเปนอยางยิ่ง แตตองระวังถนอมน้ําใจ
เมืองเวียงจันทรมิใหเอนเอียงไปเขาทางเวียดนามจนหมดส้ิน ทางสยามจึงอดทนเรื่อยมา จนส้ินรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ความมึนชาระหวางสยามกับเวียงจันทรไดเพิ่มข้ึนตามลําดับ 
ประกอบกับนโยบายของสยามในรัชสมัยของพระบามสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมีลักษณะคอนขาง
แข็งกราว จึงเปนเหตุในทางเมืองเวียงจันทรเกิดความขัดแยงับกรุงสยาม ในเวลาตอมา ดวยมูลเหตุท่ีเจา
อนุวงศขอพระราชทานครัวลาวท่ีเมืองสระบุรี ละครใน และเจานายเวียงจันทรบางพระองคแลวไมไดรับ
พระราชทาน การขัดแยงในครั้งนั้นนับวารุนแรงไมใชนอย และเปนเหตุใหเมืองเวียงจันทรดําเนินการ
เคล่ือนไหวท่ีจะประกาศตนเปนอิสระแนนอนยิ่งข้ึน โดยมีเวียดนามสนับสนุนอยางแข็งขัน แตก็ยังรอ
โอกาสเหมาะสมอยูคือ ท้ังเมืองเวียงจันทรและเมืองเวียดนามมีประสงคจะใหอังกฤษยกกองทัพเขาตีกรุง
สยาม ตามคําลํ่าลือเสียกอน เมืองเวียงจันทรและเมืองเวียดนามจึงจะยกทัพลงไปตีกระหนาบทางบก 
ในขณะท่ียังรอโอกาสอยูทางเมืองเวียงจันทรก็เกิดการขัดแยงกับเมืองนครราชสีมาซ้ําข้ึนอีก เนื่องจาก
เจานครจําปาศักด์ิ(โย) ซึ่งเปนพระราชบุตรของเจาอนุวงศ ไมอนุญาตใหกองทัพเมืองนครราชสีมายกผาน
แดนจําปาศักด์ิไปรบพวกขา แตเจาเมืองนครราชสีมาก็ดึงดันจะยกกองทัพผานเมืองจําปาศักด์ิไปใหได 
การขัดแยงระหวางเมืองนครราชสีมาการเมืองเวียงจันทรในครั้งนี้ไดกลายเปนฉนวนเหตุสําคัญท่ีทําให
เจาอนุวงศเวียงจันทรตัดสินพระทัยท่ีจะทําสงครามประกาศอิสรภาพทันที โดยไมยอมรอเงื่อนไขอีก
ตอไป เจาอนุวงศไดเกล้ียกลอมหัวเมืองลาวบางสวนตลอดจนหัวเมืองลานนาใหเปนพันธมิตร สวน
เวียดนามท่ีเคยสนับสนุนเมืองเวียงจันทรอยู ไดเกิดมีแนวความคิดแตกแยกออกเปน 2 กลุม คือ กลุม
มองตากุนยังคงสนับสนุนเมืองเวียงจันทรตอไป กําหนดจะยกทัพเรือเขาตีกรุงสยามทางปากน้ํา
เจาพระยา และกลุมของพระเจามินหมางไดสงเจาหนาท่ีมายับยั้งเมืองเวียงจันทรมิใหทําสงครามกับ
สยาม โดยแนะนําใหเวียงจันทรยอมเปนประเทศราชของกรุงสยามสืบตอไป 
 แผนการรบของเจาอนุวงศ ในการกบฏครั้งนี้ เจาอนุวงศมีแผนการจะเขาตีในถึงกรุงสยาม แต
ถาแผนนี้ไมสําเร็จก็จะกวาดตอนผูคนและทรัพยสินจากดินแดนแถบอีสานกลับไปใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะ
มากได เจาอนุวงศไดวางแผนโจมตีดานตะวันออก เพื่อยึดครองดินแดนอีสานของสยามใชเปนฐานทัพ
โจมตีกรุงสยาม  ดดยจัดแบบงทัพเขามาเปน 3 ทาง ดังนี ้
 -ทัพท่ี 1 ทางตะวันออก ส่ังใหเจานครจําปาศักด์ิเจาโยราชบุตร ยกกองทัพเมืองนครจําปาศักด์ิ
เขามายึดครองเมือง (มณฑ,อุบล) 
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 -ทัพท่ี 2 ทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ใหเจาอุปราชติสสะ ผูเปนนองควบคุมกองทัพลงมา
ยึดหัวเมือง (มณฑรอยเอ็ด) 
 -ทัพท่ี 3 เจาราชวงศ (เหงา) เปนทัพหนามาตีกอน 2 วัน 
 -ทัพท่ี 4 เจาอนุวงศกับเจาสุทธิสาร (โป) เปนกองทัพหลวงยกทัพมายังเมืองนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 31 แผนที่เสนทางการเดินทัพของเจาอนุวงศเวียงจันทร 
(ที่มา https://blogazine.pub/blogs/dulyapak/post/6048) 

 

การยกทัพของเมืองเวียงจันทรผานหัวเมืองตางๆ ในดินแดนท่ีราบสูงงฝงขวาแมน้ําโขง กระทํา
อยางรวดเร็ว และไดออกขาวลวงออกมา ทําใหบบดาหัวเมมืองท้ังหลายไมอาจเตรียมตัวต้ังรับไดทัน 
โดยเฉพาะเมืองนครราชสีมาซึ่งเปนเมืองสําคัญท่ีทําหนาท่ีควบคุมดูแลความสงบของหัวเมืองในบริเวณนี้
ก็ตกอยูในสภาพเดียวกัน การกําหนดยกกองทัพเขายึดเมืองนครราชสีมนั้น เจาอนุวงศเลือกเอาชวง
ระยะเวลาท่ีเจาพระยานครราชสีมา (อน) ท้ิงเมืองไปสนับสนุนเจากิ่งหลาใหโคนลมเจาพระยาไกร
สงครามท่ีเมืองขุขันธ เปนระยะเวลาดําเนินการซึ่งจัดวาเปนโอกาสท่ีเหมาะสมเปนอยางยิ่ง ในครั้งนั้น
แมวากองทัพเมืองเวียงจันทรจะไดยกลวงลงมายัง เมืองนครราชสีมาแลวก็ตาม กรมการเมือง
นครราชสีมาก็ยังไมเกิดความเคลือบแคลงวา เมืองเวียงจันทรจะเปนกบฏแตประการใด เพราะวากองทัพ
เมืองเวียงจันทรไดประกาศตลอดทางวา จะยกกองทัพลงไปชวยกรุงสยาม ปองกันพระนครใหพนจาก
การรุกรานของอังกฤษ ขออางของเมืองเวียงจันทรไดรับการเช่ือถืออยางสนิทใจจากหัวเมืองรายทาง
ท้ังหลาย เนื่องจากทูตเดินทางเขามาเจรจาทําสัญญาทางการคา ในปเดียวกันนั้นขาราชการฝายกรุง
สยาม ไดจับฝงลูกเรือการเดียนซึ่งบรรทุกคณะทูตอังกฤษดังกลาวเขามาสอบถามในขณะท่ีฝรั่งลูกเรือนั้น
กําลังเมาสุรา ฝรั่งลูกเรือใหการวา เฮนรี่ เบอรนี เดินทางเขามากรุงสยามในครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อ
รวบรวมขาวคราวเคล่ือนไหวตางๆเพื่อชวยอังกฤษ ประกอบกับชาวจีน พอคาซึ่งเดินทางมาจากหัวเมือง 
มลายูพากันโจษวา อังกฤษไดเตรียมกองทัพเรือไวท่ีเมืองปนังและเมืองสิงคโปรเพื่อท่ีจะยึดกรุงสยาม 
เหมือนดังเชนท่ีทําตอพมา ขาวท่ีทางสยามไดรับดังกลาวนั้นจึงสอดคลองกันมาก จนพระบามสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูหัวทรงวิตกวา อังกฤษจะยกทัพเขาตีกรุงสยามดังคําลํ่าลือ เพื่อเปนการไมประมาท
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พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจึงตระเตรียมกําลังรับศึกดานอังกฤษอยางเต็มท่ี โดยมีพระราช
สาสนข้ึนไปกําชับใหเจาอนุวงศจัดเตรียมกองทัพเมืองเวียงจันทรไวใหพรอม สามารถท่ีจะยกกองทัพลง
มาชวยกรุงสยามไดทันทวงทีถาเกิดสงครามกับอังกฤษ 
 ดวยสาเหตุดังท่ีไดกลาวมา จึงทําใหกองทัพเวียงจันทรสามารถยึดเมืองนครราชสีมาไวอยาง
งายดาย ต้ังคายอยูท่ีตําบลหัวทะเล เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2369 โดยท่ีกรมการเมืองนครราชสีมาไมมี
โอกาสเครื่อนไหวท่ีจะทําการตอตานแตประการใด หลังจากท่ีเมืองนครราชสีมายอมจํานนตอกองทัพ
เมืองเวียงจันทรแลว เจาอนุวงศไดมีคําส่ังใหสรางยุงงฉางและพูนดินข้ึนเปนท่ีมั่น เตรียมเมือง
นครราชสีมาเปนท่ีต้ังรับกองทัพกรุงสยาม เมื่อยึดเมืองนครราชสีมาไดแลว เจาอนุวงศไดใหเจาราชวงศ 
(เหงา) เปนแมทัพหนาคุมกําลังกองทหารลาว จํานวน 600 คนเศษ ยกลงมาต้ังท่ีเมืองสระบุรีรอกําลัง
สมทบท่ีจะยกทัพมาตีกรุงสยาม จากนั้นก็ไดกวาตอนครอบครัว บบรรดาขาราชการ และผูคนชาว
นครราชสีมาเขาไวในคายของตนถาใครขัดขืนก็ฆาท้ิงเสียส้ิน รวมครอบครัวท้ังหมดท่ีตกเปนเฉลยของเจา
อนุวงศในครั้งนี้ มีบุตรภรรยาเจาเมือง และคุณหญิงโมภรรยาพระยาปลัดเมืองนครราชสีมามารวมอยู
ดวย เจาอนุวงศตองการท่ีจะสงครอบครัวชาวเมืองนี้สงไปยังเมืองเวียงจันทรในเสร็จส้ินภายใน 4 วัน 
ดังนั้นจึงแบงครอบครัวชาวเมืองนครราชสีมาออกเปน 2 พวก ใหแยกกันเดินทางออกเปน 2 รุน คือ  
 รุนแรก ใหเพี้ยรามพิชัยเปนหัวหนา ควบคุมกําลังทหารลาวจํานวน 200 คนเศษ ออกเดินทาง
ไปยังเมืองเวียงจันทรไปทางทุงสัมทธิ์ สําหรับพวกแรกอยูในความควบคุมดูแลของพระยาพรหมภักดี 
ยกกระบัตรเมืองนครราชสีมา 
 รุนท่ีสอง ใหทหาราลาวเวียงจันทรกองหนึ่งควบคถุม ออกเดินทางจากหนองบัวลําพูเขาสูเมือง
เวียงจันทร พระยาพรหมภักดียกกระบัตรเมืองนครราชสีมา ซึ่งดูแลครัวชาวเมืองนครราชสีมาท่ีมี
คุณหญิงโมและผูหญิงท่ีถูกกวาดตอนมา โดยมีเพี้ยรามพิชัยเปนหัวหนาควบคุม ไดเดินทางออกจากเมือง
มาต้ังอยูท่ีบานหมื่นไวย แลวเล่ือนมาต้ังอยูท่ีบานปราสาทแขวงเมืองพิมาย เมื่อวันแรม 11 คํ่า เดือน 3  
ฝายพระยาปลัดสามีคุณหญิงโม ซึ่งติดตามพระยานครราชสีมาไประงับเหตุความขัดแยงท่ีเมืองขุขันธ 
เมื่อทราบขาวกบฏ ดวยความเปนหวงครอบครัวจึงขอกลับเมืองนครราชสีมา ขณะท่ีเจาพระยา
นครราชสีมาเดินทางตอไปยังดินแดนดเขมร ครั้นเดินทางเขาเผาเจาอนุวงศท่ีคายหัวทะเล ทราบขาววา 
ครอบครัวถูกกวาดตอนไปเวียงจันทรแลวจึงทําทีไปเขาดวยเจาอนุ เจาอนุจึงใหพระยาปลัด (ทองคํา) ยก
ไปตามครัวท่ีเมืองเวียงจันทร พระยาปลัดไปทันครัว ณ บานปราสาท ในวันแรม 4 คํ่า เดือน 4 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 32 ภาพครัวที่ถูกกวาดตอน 
(ที่มา เพจโคราชในอดีต/2561) 
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เมื่อตามมาทันครัวท่ีบานปราสาท พระยาปลัดมิไดเดินทางตอไปอีก และยังไดปรึกษากับหลวงเมือง 
หลวงวัง หลวงนา หลวงนราหมื่นศรีธนรัตน หลวงปลัดพิมาย และกรมการ จะยายครัวไปยังบานสัมฤทธิ์ 
 ฝายพระยาปลัด พระยายกกระบัตร และพระณรงคสงคราม กรมการ จึงคิดกลอุบายจัดหญิง
สาวรูปงามสงใหนายทัพนายกอง ตอจากนั้นพระยาปลัด พระยายกกระบัตร พระณรงคสงคราม จึง
ข้ึนมามาหาเจาอนุท่ีคายใหญ แจงเจาอนุวา ครอบครัวพลเมืองท่ีอพยพไปไดรับความอดอยาก จะขอมีด
ขวานสักสามสิบส่ีสิบเลมจะไดตัดหนอไมในปามากินบางและขอปนสักเกาหรือสิบกระบอกเพื่อนํามายิง
สัตวเพื่อเปนเสบียงเล้ียงครอบครัวไปตามทาง เจาอนุไมรูเทาทันอุบายก็อนุญาตใหตามท่ีขอ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 33 รูปปนพระยาปลัด ณ วัดศาลาลอยในปจจุบัน 
(ที่มา วนิดา  จาดพมิาย/2561) 

 
ครั้นเมื่อไดมีดขวานปนไปแลว จึงกลับไปหาครัวไทยท่ีชุมชุมอยูท่ีบานปราสาท แลวพระยาปลัด 

พระยายกกระบัตร พระยาณรงคสงครามและกรมการ ไดปรึกษาวานาจะลงมือปฏิบัติการฆาฟนพวกลาว
ท่ีทุงสัมฤทธิ์ แลวจึงกลาวบอกอุบายกับทหารลาววาในขณะนั้นใกลคํ่าแลวพวกผูหญิงก็เหนื่อยออนจึงขอ
พักคางคืนในทุงสัมฤทธิ์ 

ฝายพระณรงคสงคราม เปนตนคิดกําหนดใหหญิงชาวเมืองนครราชสีมาจํานวนหนึ่งทําหนาท่ี
หลอกลอทหารลาวไปจากวงเกวียนขณะท่ีทหารลาวถูกหญิงชาวเมืองนครราชสีมากําลังหลอกลอใหด่ืม
สุราจนเมามายไมไดสติ ทหารสยามพรอมดวยคุณหญิงโมกับชาวเมืองนครราชสีมาท้ังชายหญิงท่ีถูกกวาด
ตอนไป ไดเขาโจมตีทหารลาวโดยใชอาวุธจําพวกไมหลาว ไมกระบองเปนอาวุธ ตามเรื่องเลาพื้นบาน
กลาววา ในจํานวนนี้มีนางสาวบุญเหลือซึ่งเปนหลานสาวของคุณหญิงโมไดสรางวีรกรรมดวยการใชคบ
เพลิงทําลายเกวียนบรรทุกกระสุนดินดําของพวกลาว ทหารลาวไมทันรูตัวก็ถูกฆาตายเปนจํานวนมาก
ชาวเมืองจึงนําศพของทหารลาวไปท้ิงในหนองน้ําจนเต็ม จึงเรียกหนองน้ําแหงนั้นวา หนองหัวลาว สวน
ทหารลาวท่ีเหลือไดหลบหนีไปแจงเจาอนุวงศใหทราบเรื่องราว  
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รูปที่ 34 วีรกรรมทุงสัมฤทธ์ิ 

(ที่มา http://www.tiewplearn.com/2561) 

 
ฝายพระยานครราชสีมาไดขาววา เจาอนุวงศยึดเมืองและกวาดตอนครอบครัวไป จึงรีบออกจาก

เมืองขุขันธเกณฑกําลังหัวเมืองรายทางท้ังกลางวันกลางคืน พอดีพบกองทัพเจาสุทธิสาร (โป) ไดสูรบกัน 
สยามเปนฝายชนะ เจาสุทธิสารไดพยายามรวบรวมกําลังเขาสูหลายครั้งแตไมสําเร็จ จึงหนีไปรายงานเจา
อนุวงศ แมทัพใหญผูเปนบิดา 

เจาอนุวงศ ทราบขาวจึงเสียพระทัย พอดีเจาราชวงศไดกวาดตอนครัวสยามมา 100 ครัว ครัว
จีน 220 ครัว และครัวลาวหมื่นเศษ และยังไดขาวศึกวา ทางสยามยกกําลังเปนอยางมากเพื่อมาปราบ 
ทําใหเจาอนุวงศเกรงวาจะไมมีทางเอาชนะได เพราะขาวงววาอนุวงศเปนกบฏแพรออกไปแลว จึงรีบ
ถอยทัพออกจากเมืองนครราชสีมาเมื่อวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2369 ไปต้ังหมั่นอยูท่ีหนองบัวลําพู สวน
เจาราชวงศถอยไปต้ังอยูท่ีหลมสัก 

ในขณะนั้นทางสยาม ไดรับทราบเรื่องกบฏของเจาอนุวงศจึงโปรดเกลาฯใหพระยาราชสุภาวดี
คุมกําลังข้ึนไปปราบกบฏเจาอนุวงศ เมื่อจัดการบานเมืองเรียบรอยแลวพระยาสุภาวดีไดกวาดตอน
ชาวเมืองเวียงจันทรพรอมอุปราชติสสะกลับสยาม พรอมอัญเชิญพระบางมาประดิษฐานท่ีวัดจักรวรรดิ
ราชาวาส มอบใหพระยาเมืองเวียงจันทรรักษาเมือง ตอมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดฯ
ใหกลับไปทําลายเมืองเวยีงจันทรเมื่อ พ.ศ. 2370 ดวยไมมีประสงคจะใหต้ังเมืองข้ึนมาอีก ในระหวางนั้น
ญวนไดชวยเหลือเจาอนุวงศและลอบทําลายคนสยาม พระยาราชสุภาวดี จึงไดกําจัดญวนเปนการแกแคน 

ฝายเจานอยเมืองพาน ทีราบขาวทัพพระยาสุภาวดี จึงสงคนมาขอรองมิใหยกกองทัพข้ึนไป 
อาสาจะสืบหาเจาอนุวงศมาใหได หลังจากนั้นไมนานก็ใหคนสงขาวมาวา เจาอนุวงศหลบซอนอยูท่ีแมน้ํา
ไฮ เชิงเขาไก ในท่ีสุดก็สามารถจับตัวเจาอนุวงศและครอบครัวได จึงนํากลับมายังกรุงสยาม บุตรหลานท่ี
เปนหญิงของเจาอนุวงศถูกสงไปเปนชางสะดึงในพระบรมหาราชวัง สวนเจาอนุวงศกับบุตรหลานโปรดฯ
ใหใสกรงเหล็กประจานไวท่ีหนาพระทท่ีนั่งพุทไธสวรรค พอเวลาคํ่านําไปขังไว ประมาณเจ็ดวันเจา
อนุวงศก็ส้ินพิราลัย สวนบุตรหลานมิไดถูกประหารชีวิต เมื่อปราบกบฏเจาอนุวงศเรียบรอยแลว ทรงพระ
กรุณาโปรดเหกลาฯ สถาปนาคุณหญิงโม เปน ทาวสุรนารี  
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รูปที่ 35 อนุสาวรียทานทาวสุรนารี 
                                                 (ที่มา เพจโคราชในอดีต/2561) 

 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชสมัยของพระองคทรงเห็นภัยท่ีกรุงสยาม 
อาจจะไดรับจากเรือรบตางชาติได เพราะขณะนั้นกําปนใชจักรไดเกิดข้ึนแลว เรือชนิดนี้แลนไดเร็วอีกท้ัง
ยังสามารถติดต้ังปนใหญไดเปนจํานวนมาก สมควรท่ีจะเตรียมเลือกหาเมืองท่ีหางทะเล ปรับปรุงไวเปน
เมืองหลวงสํารองอยางเชนในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 

ครั้งแรกใน พ.ศ. 2399 ทรงเลือกเมืองนครราชสีมา แตเมื่อพระบาทสมเด็จพระปนเกลา
เจาอยูหัวกับพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ กลับจากการสํารวจไดถวายรายงานวา เมืองนครราชสีมาไม
สะดวกท่ีจะปรับปรุงเปนเมืองสํารองเพราะกันดารน้ํามาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรง
เลือกเมืองลพบุรีแทน 

ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ไดกราบทูลขอใหเปล่ียนช่ือเรียกบริเวณปา
บริเวณเขาใหญ ซึ่งมีอาณาเขตตอกับจังหวัดสระบุรี นครนายก อําเภอวังน้ําเขียวและอําเภอกบิลทรบุรี
ซึ่งเดิมเรียกวา ดงพระยาไฟ เสียใหมวา ดงพระยาเย็น เพื่อมิใหคนเกรงกลัวไมกลาเดินทางผาน ยังคง
เรียกกันจนมาถึงปจจุบัน 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เกิดความเปล่ียนแปลงครั้งใหญซึ่งทําให
เกิดการเปล่ียนโครงสรางขิองเมืองนครราชสีมาในเกือบทุกดานและนําไปสูการทํานุบํารุงเมือง
นครราชสีมาใหเจริญรุงเรืองยิ่งข้ึนกวาแตกอน การเปล่ียนแปลงครั้งนี้มาจากการปฏิรูปการปกครองหัว
เมืองระหวางป พุทธศักราช 2433-2435 เพื่อสรางความมั่นคงของชาติในการตอตานการแผขยาย
อิทธิพลของฝรั่งเศส โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหกรมหมื่นสรรพสิทธิประสงคจัดเตรียมการปกครอง
เมืองนครราชสีมา เพื่อเตรียมการต้ังเปนมณฑลเทศาภิบาล นอกจากนั้นยังโปรดฯใหสรางทางรถไฟสาย

 40 

 



 
 

แรกจากกรุงเทพ-นครราชสีมา ทําใหเมืองนครราชสีมาและเมืองอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สามารถติดตอกับภาคกลางและภาคอื่นๆไดสะดวก ชวยใหชาวเมืองรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของประเทศไทย 
เสนทางคมนาคมแบบเดิมท่ีเคยใชติดตอระหวางชุมชนในภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึง
เปล่ียนไปใชทางรถไฟนํามาซึ่งความเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อยางยิ่งในเวลาตอมาอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 36 รถไฟ สายกรุงเทพ-นครราชสีมา สรางป 2443 

         (ที่มา http://suphawit.weebly.com/2561) 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 35 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 5 และ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จ

พระราชดําเนินเปดการเดินรถไฟจาก พระมหานคร-นครราชสีมา ถือเปนทางรถไฟสายแรกในประเทศไทย 
         (ที่มา http://suphawit.weebly.com/2561) 

 
รัชส มัยพระบาทสม เ ด็จพระมงกุฎ เ กล า เจ าอ ย หั ว  เ ริ่ มมี ปญหาด าน เศรษฐกิ จ 

กระทรวงมหาดไทยจึงแบงเบาภาระโดยใหมีการรวมมณฑลใกลเคียงกันต้ังข้ึนเปนภาค มีขาราชการ
ช้ันสูงตําแหนงอุปราชประจําภาคเปนผูบัญชาการ ซึ่งเปนขาราชการช้ันผูใหญ ตางพระองครับราชการ
ตางพระเนตรพระกรรณประจําหัวเมืองไดรับพระบรมราชานุญาตใหจัดต้ังภาคข้ึนตามลําดับต้ังแต
พุทธศักราช 2458 เปนตนมา สําหรับภาคอีสาน ซึ่งเปนภาคในพุทธศักราช 2465 ประกอบดวยมณฑล
อุดร มณฑลอุบล และมณฑลรอยเอ็ด สวนมณฑลนครราชสีมา ยังคงเปนมณฑลมีขาหลวงใหญปกครอง 
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เรียกวา สมุหเทศาภิบาล จนกระท่ังยกเลิกระบบมณฑลเทศาภิบาลตามพระราชบัญญัติวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2476 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ซึ่งเหตุการณทางประวัติศาสตรของชาติคือ การ
เปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย ป พ.ศ. 2475 
รัฐบาลใหมหลังจากการเปล่ียนแปลงการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยไดยกเลิกการจัดหัวเมือง
มณฑลเทศาภิบาลและจัดใหมเปนภาค เมื่อพุทธศักราช 2476 สําหรับมณฑลนครราชสีมาเปล่ียนแปลง
เปนภาคท่ี 3 มีจังหวัดในความปกครอง 6 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะ
เกษและอุบลราชธานี ต้ังท่ีวาการอยูท่ีจังหวัดนครราชสีมา และในปเดียวกันนี้เองไดเกิดเหตุการณกบฏ
บวรเดชท่ีใชกองทหารจากนครราชสีมาเปนกําลังหลักในการกอการ กบฏบวรเดชเกิดเมื่อวันท่ี 11 
ตุลาคม พ.ศ. 2476 เปนปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเพื่อตอบโตการปกครองของรัฐบาลของคณะราษฎร โดยกลุม
บุคคลหลายฝายท้ังขาราชการทหาร ขาราชการพลเรือน และขาราชการบํานาญ รวมกันเปนคณะกูบาน
กูเมือง สาเหตุเกิดจากความหวาดระแวงภัยคอมมิวนิสต เพราะองคการคอมมิวนิสตสากล ไดสงสารนมา
แสดงความยินดีตอคณะผูเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และการเสนอเคาโครงเศรษฐกิจ
แหงชาติของหลวงประดิษบมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค) การดูหมิ่นสถาบันกษัตริย ท้ังพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวและเจาขุนมูลนาย ความไมจริงใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยไปสู
ประชาชนอยางแทจริง เชนการเลือต้ังสมาชิกผูแทนราษฎรโดยออม การลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ
หนังสือพิมพและประชาชน ความขัดแยงระหวางคณะราษฎรกับทหารหัวเมืองเพราะเมื่อครั้งการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คณะราฎรใชทหารในกรุงเทพฯไมไดคํานึงถึงทหารหัวเมือง 
นอกจากนี้ผูกอการณทหารไดเขารวบอํานาจบังคับบัญชาทหาร และจัดรูปกองทัพใหมมีการยุบกรมกอง
ทหารตางๆ ใหนายทหารมียศสูงสุดไมเกินพันเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 36   พลเอก พระวรวงศเธอ พระองคเจาบวรเดช อดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหม เปนผูนํากบฏ
บวรเดชพยายามยึดอํานาจจากรัฐบาลคณะราษฎร เม่ือ พ.ศ. 2476 

(ที่มา https://hhistory25.wordpress.com/2561) 
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เหตุการณกบฏครั้งนี้สงผลใหพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวตองเสด็จไปประทับอยู ณ 
สงขลา และล้ีภัยไปตางประเทศในท่ีสุดเนื่องจากรัฐบาลกลาวหาวาพระองคอยูเบ้ืองหลังกบฏในครั้งนี้ 
บรรดาพระบรมวงษนุวงศตองเสด็จล้ีภัยในตางประเทศอีกระลอกหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 37 กองทหาร 
          (ที่มา เพจโคราชในอดีต/2561) 

 

ภายหลังกบฏบวรเดช เมืองนครราชสีมาไดรับการเสียดสีประณามจากทหาร และลูกเสือบางคน
ท่ีคณะราษฎรสงมาควบคุมดูแลวาเปนกบฏ ทําใหหลวงศรีโยธา (สี จูฑะพล) นายทหารประจํากรมสัสดี
ประจําเมืองนครราชสีมา ไดทําการคนควาชีวประวัติคุณหญิงโมตอพันเอกพระเริงรุกปจจามิตร (ทอง รัก
สงบ) ผูบังคับการกองทหารบกท่ี 3 และเสนอตอพระยากําธรพายัพทิศ (ดิศ อิทรโสฬส) ขาหลวงประจํา
จังหวัดนครราชสีมา รวมท้ังเสนอใหสรางอนุสาวรียทาวสุรนารี บรรจุอัฐิคุณหญิงโม แทนกูบรรจุอัฐิเดิม 
ในบริเวรวัดพระนารายณมหาราช สรางสมบูรณเมื่อป พ.ศ. 2477 

 
 
 
 
 

  
 

 
รูปที่ 38 ภาพลานยาโมในอดีต 
(ที่มา เพจโคราชในอดีต/2561)  
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กิจกรรมกลุมท่ี 2 

เมืองนครราชสีมาสมัยอยุธยา-ยุคเปล่ียนแปลงการปกครอง (1) 
 
คําสั่ง ใหแตละกลุมศึกษา คนควาขอมูลโดยในแตละกลุมแบงหนาท่ีสืบคนขอมูลและนําขอมูลท่ีได 

มาสรุปใสกระดาษชารจ กําหนดใหทําออกมาในลักษณะไทมไลนเวลา เรียงลําดับเวลาท่ีเกิด
กอนหลัง อาจจะทําใหแนวต้ังหรือแนวนอนก็ได ดังตัวอยาง 

 
 
 
 

ตัวอยาง  
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แบบฝกหัดประจาํหนวยที ่1  
เรื่องประวัติศาสตรเมืองนครราชสีมา 

 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ลงในสมุดบันทึก 
 
1.  เหตุใดตองมีการวาดภาพบนผนังถํ้าในสมัยยุคกอนประวัติศาสตรและภาพเขียนสีท่ีปรากฏบนผนังถํ้า

มีความสําคัญอยางไร 
2.  ปจจัยใดท่ีทําใหมนุษยยุคกอนประวัติศาสตรเลิกอาศัยถํ้าและเปล่ียนมาทําการเกษตรบนพื้นท่ีราบ 

3.  ยกตัวอยางเมืองโบราณรวมวัฒนธรรมสมัยทวารวดี มา 5 แหลง 

4.  ปราสาทในวัฒนธรรมเขมรสรางข้ึนเพื่อจุดประสงคใด 

5.  ใหยกตัวอยางปราสาทในวัฒนธรรมเขมรในพืน้ท่ีจังหวัดนครราชสีมา มา 5 แหลง 

6.  เหตุใดสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยาจึงทรงรับส่ังใหยายเมืองมาต้ังท่ีเมือง

นครราชสีมาในปจจุบัน 

7.  สาเหตุใดท่ีทําใหเจาอนุวงศเวียงจันทรกอกบฏข้ึน 

8.  อนุสาวรียทานทาวสุรนารีมีความสัมพันธอยางไรกบัชาวเมืองนครราชสีมา 
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แบบทดสอบหลังเรียน  
ชุดการสอนที่ 1 เรื่องประวัติศาสตรเมืองนครราชสีมา 

 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียวโดยทําเครื่องหมายกากบาท × ลงในกระดาษคําตอบ 
 

1.  นักประวัติศาสตรใชเกณฑใดในการแบงยุค 
สมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร 
ก. ตัวอักษร                   ข. อาวุธ 

ค. ศาสนา                     ง. ภาษา    
จ.เครื่องแตงกาย 

2.  ภาพเขียนสียุคกอนประวัติศาสตรสวนใหญ 
จะใชพื้นท่ีบริเวณใด 

ก. ลานหิน                    ข. รอบเจดีย 
ค. ถํ้าลึก                      ง. ผนังโบสถ 
จ. เผิงถํ้า 

3.  เหตุใดเม่ือมีประเพณีการฝงศพ 
ตองมีการอุทิศเครื่องใชของผูตายลงไปดวย 

 ก. บูชาเทพเจา               ข. เพื่อความสวยงาม 

 ค. หมดสภาพการใชงาน    ง. นําไปใชในโลกหนา        
จ. ปองกันอันตรายจากสัตวราย 

4.  ขอใดไมใชเอกลักษณวัฒนธรรมสมัยทวารวดี 

ก. สรางใบเสมา 

ข. สรางปราสาทหินขนาดใหญ 
ค. พระพุทธรูปในทาวิตรรกมทุรา 

ง. สรางคูน้ําคันดินลอมรอบตัวเมือง 

จ. พระพุทธรูปพระขนงตอกันเปนรูปปกกา 

5.  ศาสนาท่ีนับถือเปนหลักของยุคสมัยทวารวดี 
คือศาสนาใด 

ก. พราหมณ-ฮินดู นิกายศักติ 

ข. พุทธ นิกายมหายาน 

ค. พุทธ นิกายเถรวาท 

ง. พราหมณ-ฮินดู นิกายไศวะ 

จ. พราหมณ-ฮินดู นิกายไวษณพ 

 

6. ปราสาทหินพิมายสรางข้ึนเนื่องในศาสนาใด 

ก. พราหมณ-ฮินดู นิกายไวษณพ 

ข. พราหมณ-ฮินดู นิกายไศวะ 

ค. พราหมณ-ฮินดู นิกายศักติ 

ง. พุทธ นิกายมหายาน 

จ. พุทธ นิกายเถรวาท 

7. ปราสาทสรางข้ึนเพื่อวัตถุประสงคใด 

ก. เปนท่ีเก็บพระศพของพระมหากษัตริย 
ข. เปนการแขงขันของศาสนา 

ค. เปนท่ีอาศัยของพระมหากษัตริย 
ง. เปนการแสดงอํานาจของกษัตริย 
จ. เปนท่ีประดิษฐานรูปเคารพท่ีนับถือ 

8.  กษัตริยพระองคใดในสมัยอยุธยาเปนผูรับส่ัง 
ใหมีการสรางเมืองนครราชสีมาข้ึนเปนหัวเมือง
ปองกันขาศึก 

ก. พอขุนรามคําแหงมหาราช 

ข. พระนารายณมหาราช 

ค. พระนเรศวรมหาราช 

ง. พระเจาตากสินมหาราช 

จ. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

9. วีรกรรมท่ีสําคัญของทานทาวสุรนารีคือเหตุการณใด 

ก. เปนกําลังสําคัญในการสรางเมืองนครราชสีมา 

ข. รักษาการณแทนเจาเมืองนครราชสีมา 

ค. ปราบกบฏท่ีสําคัญตามหัวเมืองในภาคอีสาน 

ง. สรางความเจริญรุงเรืองใหเมืองนครราชสีมา 

จ.  ตอสูกองทัพกบฏเจาอนุวงศ 
10. อนุสาวรียทาวสุรนารีสรางข้ึนหันหนาไปทางทิศ 

 ตะวันตก ดานหลังเปนประตูเมือง 
 ประตูดังกลาวคือประตูใด 

ก. ประตูบูรพาทิศ             ข. ประตูไชยณรงค 
ค. ประตูชุมพล                ง. ประตูพลแสน                    

จ. ประตูพลลาน               
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เฉลย 

 

 



 
 

เฉลย แบบทดสอบกอนเรียน  
ชุดการสอนที่ 1 เรื่องประวัติศาสตรเมืองนครราชสีมา 

 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียวโดยทําเครื่องหมายกากบาท × ลงในกระดาษคําตอบ 
 

1.  นักประวัติศาสตรใชเกณฑใดในการแบงยุค 
สมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร 
ก. ภาษา                      ข. อาวุธ 

ค. ศาสนา                     ง. ตัวอักษร 
จ.เครื่องแตงกาย 

2.  ภาพเขียนสียุคกอนประวัติศาสตรสวนใหญ 
จะใชพื้นท่ีบริเวณใด 

ก. ลานหิน                    ข. เผิงถํ้า 

ค. ถํ้าลึก                      ง. ผนังโบสถ 
จ. รอบเจดีย 

3.  เหตุใดเม่ือมีประเพณีการฝงศพ 
ตองมีการอุทิศเครื่องใชของผูตายลงไปดวย 

 ก. บูชาเทพเจา               ข. เพื่อความสวยงาม 

 ค. นําไปใชในโลกหนา       ง. หมดสภาพการใชงาน 

จ. ปองกันอันตรายจากสัตวราย 

4.  ขอใดไมใชเอกลักษณวัฒนธรรมสมัยทวารวดี 

ก. พระพุทธรูปพระขนงตอกนัเปนรูปปกกา 

ข. สรางคูน้ําคันดินลอมรอบตัวเมือง 

ค. พระพุทธรูปในทาวิตรรกมทุรา 

ง. สรางปราสาทหินขนาดใหญ 
จ. สรางใบเสมา 

5.  ศาสนาท่ีนับถือเปนหลักของยุคสมัยทวารวดี 
คือศาสนาใด 

ก. พุทธ นิกายเถรวาท 

ข. พุทธ นิกายมหายาน 

ค. พราหมณ-ฮินดู นิกายไศวะ 

ง. พราหมณ-ฮินดู นิกายไวษณพ 

จ. พราหมณ-ฮินดู นิกายศักติ 

 

6. ปราสาทหินพิมายสรางข้ึนเนื่องในศาสนาใด 

ก. พุทธ นิกายเถรวาท 

ข. พุทธ นิกายมหายาน 

ค. พราหมณ-ฮินดู นิกายไศวะ 

ง. พราหมณ-ฮินดู นิกายไวษณพ 

จ. พราหมณ-ฮินดู นิกายศักติ 

7. ปราสาทสรางข้ึนเพื่อวัตถุประสงคใด 

ก. เปนท่ีอาศัยของพระมหากษัตริย 
ข. เปนท่ีเก็บพระศพของพระมหากษัตริย 
ค. เปนท่ีประดิษฐานรูปเคารพท่ีนับถือ 

ง. เปนการแสดงอํานาจของกษัตริย 
จ. เปนการแขงขันของศาสนา 

8.  กษัตริยพระองคใดในสมัยอยุธยาเปนผูรับส่ัง 
ใหมีการสรางเมืองนครราชสีมาข้ึนเปนหัวเมือง
ปองกันขาศึก 

ก. พระนารายณมหาราช 

ข. พระนเรศวรมหาราช 

ค. พระเจาตากสินมหาราช 

ง. พอขุนรามคําแหงมหาราช 

จ. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

9. วีรกรรมท่ีสําคัญของทานทาวสุรนารีคือเหตุการณใด 

ก. ตอสูกองทัพกบฏเจาอนุวงศ 
ข. รักษาการณแทนเจาเมืองนครราชสีมา 

ค. เปนกําลังสําคัญในการสรางเมืองนครราชสีมา 

ง. ปราบกบฏท่ีสําคัญตามหัวเมืองในภาคอีสาน 

จ. สรางความเจริญรุงเรืองใหเมืองนครราชสีมา 

10. อนุสาวรียทาวสุรนารีสรางข้ึนหันหนาไปทางทิศ 
 ตะวันตก ดานหลังเปนประตูเมือง 
 ประตูดังกลาวคือประตูใด 

ก. ประตูพลลาน              ข. ประตูไชยณรงค 
ค. ประตูพลแสน                   ง. ประตูชุมพล 

จ. ประตูบูรพาทิศ 
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แนวคําตอบ ใบกิจกรรมกลุมท่ี 1 
การแบงยุคสมัยประวัติศาสตรเมืองนครราชสีมาจากหลักฐานทางโบราณคดี 

 

คําสั่ง  ใหแตละกลุมศึกษาคนควาขอมูล ในหัวขอเรื่อง จําแนกหลักฐานทางประวัติศาสตรบอกลักษณะเดน
ของแตละชวงยุคสมัย พรอมยกตัวอยางแหลงโบราณคดี โบราณสถานหรือโบราณวัตถุ ของเมือง
นครราชสีมา มาพอสังเขป 

 
สมัยยุค ลักษณะเดน แหลงโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ 

สมัยยุคกอน
ประวัติศาสตร 

ประเพณีการฝงศพโดยไมเผา 1. แหลงโบราณคดีบานโนนวัด  
ภาพเขียนสี กลองมโหระทึก ขวานหินขัด  2. แหลงโบราณคดีบานสวย 

 ภาชนะดินเผาทรงปากแตร ภาชนะดิน 3. แหลงโบราณคดีบานธารปราสาท 
 เผาแบบพิมายดํา กําไลสําริด กําไลดินเผา ฯลฯ 
   
   
   

สมัยยุควัฒนธรรม
ทวารวดี 

 

เมืองโบราณมีลักษณะคอนขางกลม  1. เมืองโบราณเสมา 
มีคูน้ําคันดินลอมรอบ 2. เมืองโบราณกงรถ 
พระพุทธรูปยืนทํามือในทาวิตรรกมุทรา  3. เมืองยาง 

 พบธรรมจักร สถูปอิฐ เจดียอิฐ ใบเสมา  4. พระนอน 
 พระพนัสบดี ลูกปดหินสี ฯลฯ 
   
   

สมัยยุค 
วัฒนธรรมขอม 

 

ปราสาทหินสรางจากอิฐ หินทราย  1. ปรางคบานปรางคเมืองคง 
ศิลาแลง เทวรูปเทพเจาตางๆ 2. โบราณสถานถํ้าวัวแดง 
 3. ปรางคครบุรี 

  ฯลฯ 
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แนวคําตอบ ใบงานท่ี 1 
การแบงยุคสมัยประวัติศาสตรเมืองนครราชสีมาจากหลักฐานทางโบราณคดี 

 
สมัยยุคกอนประวัติศาสตร สมัยวัฒนธรรมทวารวดี สมัยวัฒนธรรมขอม 

ขอสังเกต ประเพณีการฝงศพโดยไม
เผา, ภาพเขียนสี กลองมโหระทึก 
ขวานหินขัด ภาชนะดินเผาทรง
ปากแตร ภาชนะดินเผาแบบพิมายดํา 
กําไลสําริด กําไลดินเผา 

ขอสังเกต เมืองโบราณมีลักษณะ
คอนขางกลม มีคูน้ําคันดินลอมรอบ 
พระพุทธรูปยืนทํามือในทาวิตรรกมุทรา 
พบธรรมจักร สถูป เจดีย ใบเสมา พระ
พนัสบดี ลูกปดหินสี 

ขอสังเกต ปราสาทหินสรางจากอิฐ หิน
ทราย ศิลาแลง เทวรูปเทพเจาตางๆ 

1. แหลงโบราณคดีบานโนนวัด  
   อําเภอโนนสูง 
2. แหลงโบราณคดีบานสวย  
   อําเภอพิมาย 
3. แหลงโบราณคดีบานธารปราสาท  
   อําเภอโนนสูง 
4. ภาพเขียนสีวัดเขาจันทรงาม 
   อําเภอสีค้ิว  
5. กลองมโหระทึก จากอําเภอปกธงชัย  
   พิพิธภัณฑแหงชาติมหาวีรวงศ ฯลฯ 
 

1. เมืองโบราณเสมา อําเภอสูงเนิน 
2. เมืองโบราณกงรถ อําเภอหวยแถลง 
3. เมืองยาง อําเภอเมืองยาง 
4. พระนอน อําเภอสูงเนิน 
5. เมืองโบราณสีดา อําเภอสีดา 
6. บานหินต้ัง อําเภอสูงเนิน 
7. ใบเสมาบานดานทองหลาง  
    อําเภอโนนสูง 
8. ฐานบัวประดิษฐานพระพุทธรูป
ประทับยืน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
พิมาย  
9. เศียรพระพุทธรูปและเครือ่งประดับ
ปูนปนจากบานธารปราสาท 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย ฯลฯ 

1. ปรางคบานปรางคเมืองคง อําเภอคง 

2. โบราณสถานถํ้าวัวแดง อําเภอครบุร ี

3. ปรางคครบุรี อําเภอครบุร ี

4. ปรางคบานปรางค(ปรางคนอย)  

อําเภอโชคชัย 

5. ปรางคพะโค อําเภอโชคชัย 

6. ปรางคสระเพลง อําเภอโชคชัย 

7. กูบานปราสาท(คูปราสาท  

อําเภอโนนสูง 

8. ปราสาทบานปราสาท(โนนสูง)  

อําเภอโนนสูง 

9. ปราสาทปรางคพลสงคราม  

อําเภอโนนสูง 

10. กูบานกู(กูดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ 

11. กูพราหมณจําศีล อําเภอประทาย 

12. ปราสาทนางรํา อําเภอประทาย 

13. กูเกษม (ปราสาทบึงคํา)  

อําเภอปกธงชัย 

14. กูสระพัง อําเภอปกธงชัย 

15. ปรางคบานปรางค(ปรางคสระนอย)  

อําเภอปกธงชัย 

16. ปราสาทหินนาแค (ปราสาทสระ

สี่เหลี่ยม) หมู  4 บานนาแค  

ตําบลเมืองปก  อําเภอปกธงชัย 

17. ปราสาทกุฏิฤาษี  

ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย 
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แนวคําตอบ ใบงานท่ี 1 
การแบงยุคสมัยประวัติศาสตรเมืองนครราชสีมาจากหลักฐานทางโบราณคดี (1) 

 
สมัยยุคกอนประวัติศาสตร สมัยวัฒนธรรมทวารวดี สมัยวัฒนธรรมขอม 

  18. ปราสาทหินพิมาย ตําบลในเมือง 

อําเภอพิมาย 

19. ปราสาทปรางคทอง(ปรางคบานพุด

ซา) อําเภอเมือง 

20. ปราสาทวัดบน อําเภอเมือง 

21. ปราสาทหินพนมวัน อําเภอเมือง

นครราชสีมา 

22. ปราสาทสระไผลอม(ปราสาทหนอง

หอย,ปราสาทบานโนนเหลื่อม) อําเภอ

วังนํ้าเขียว 

23. ปราสาทปรางคสีดา อําเภอสีดา 

24. ปราสาทโนนกู อําเภอสูงเนิน 

25. ปราสาทบานบุใหญ อําเภอสูงเนิน 

26. ปราสาทเมือง อําเภอสูงเนิน 

27. ปราสาทเมืองแขก อําเภอสูงเนิน 

28. ปราสาทสระเพลง  อําเภอสูงเนิน 

29. ปราสาทบานถนนหัก(ปราสาท

ประเสริฐ) อําเภอหนองบุญมาก 

30. ปราสาทหวย อําเภอหวยแถลง ฯลฯ 
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แนวคําตอบ ใบกิจกรรมกลุมท่ี 2 
เมืองนครราชสีมาสมัยอยุธยา-ยุคเปล่ียนแปลงการปกครอง (1) 

 
 
 

ตัวอยางใบงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

สมยัอยธุยา สมยัเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ 2235 

เกิดกบฏบุญกวา้ง อง้ตน

เป็นผูว้ิเศษเขา้ยดึเมือง

นครราชสีมา ต่อมาพระ

เพทราชาไดป้ราบสาํเร็จ

และนาํตวัไปประหารท่ี

อยธุยา 

พ.ศ 2369 

วีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ เจา้อนวงศเ์วียง

จนัทร์คิดก่อกบฏและไดท้าํการยดึ

เมืองนครราชสีมาและกวาดตอ้น

ผูค้นกลาบไปเวียงจนัทร์ ยา่โม

ภรรยาปลดัทองคาํไดน้าํพรรคพวก

ออกอุบายสู้รบจนชนะ และไดรั้บ

การสถาปนาเป็นทา้วสุรนารี 

พ.ศ 2199-2231 พ.ศ 2334 พ.ศ 2476 

ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ร า ย ณ์

มหาราชสร้างรับสั่งให้ยา้ย

เมืองจากท่ีตั้ งเดิม อาํเภอ

สูงเนิน มาตั้ ง เ มืองใหม่

ทา งด้าน ทิศต ะวันอ อ ก 

เป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัส 
มี พ ร ะ ย า ย ม ร า ช สั ง ข์

ปกครองเป็นคนแรก 

เกิดกบฏอา้ยเชียงแกว้ อา้ยเชียง

แก้ว เ ป็น ค น เ มือ ง ส า ล ะ วัน 

ประเทศลาวในปัจจุบนั ไดร้วบ

ร่วมชาวข่าก่อกบฏ พระบาม 

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราช โปรดฯให้พระยา

นค ร ร าชสี มา (ทอ ง อิน )  ไ ป

ปราบ ในท่ีสุดอ้ายเชียงแก้วก็

ถูก จับได้และ ได้ประ หา ร ท่ี

บ ริ เ ว ณ แ ก่ ง ต ะ น ะ  จั ง ห วัด

อุบลราชธานี 

เกิดกบฏบวรเดช เกิดจากการท่ีขา้ราชการทหาร 

ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการบํานาญ

ขา้ราชการ ไม่พอใจต่อการปกคลองของรัฐบาล

คณะราษฏร จึงไดมี้การรวมกลุ่มกนัเป็นคณะกู้

บา้นกูเ้มือง ผลการปฏิวติัของคณะกูบ้า้นกูเ้มือง

ลม้เหลวถูกปราบจากคณะราษฏร ผลในคร้ังน้ี

ทาํให้พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่ัวและ

สมเด็จพระราชินีต้องเสด็จไปประทับอยู่ ณ 

สงขลา เป็นเวลานาน บรรดาพระบรมวงศานุ

วงศ์ต้องเสด็จออกไปล้ีภัยต่างประเทศเป็น

จาํนวนมาก 
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เฉลย แบบฝกหัดประจําหนวยที่ 1  
เรื่องประวัติศาสตรเมืองนครราชสีมา 

 
1. เหตุใดตองมีการวาดภาพบนผนังถํ้าในสมัยยุคกอนประวัติศาสตรและภาพเขียนสีท่ีปรากฏบนผนังถํ้า

มีความสําคัญอยางไร 
 ตอบ ภาพท่ีปรากฎสวนใหญจะวาดเกี่ยวกับการทํากิจกรรมของมนุษย มีท้ังภาพท่ีเปนผูชาย 
ผูหญิงและภาพสัตวตางๆ โดยภาพท่ีวาดจะมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงออกเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจําวัน แสดง
ความสามารถในการลาสัตวและการประกอบพิธีกรรม 
 
2. ปจจัยใดท่ีทําใหมนุษยยุคกอนประวัติศาสตรเลิกอาศัยถํ้าและเปล่ียนมาทําการเกษตรบนพื้นท่ีราบ 

ตอบ มนุษยเรียนรูจักการเพาะปลูก จึงไดต้ังถ่ินท่ีอยูอาศัยอยาง เมื่อมีการมาอยูรวมกันเปนกลุม
ทําใหเกิดปฎิสัมพันธมีระบบระเบียบแบบแผนมากยิ่งข้ึน มีผูนําชนเผา มีการประกอบพิธีกรรม ดังมีการ
พบหลักฐานภาพเขียนสีท่ีวัดเขาจันทรงาม อําเภอสีค้ิว จังหวัดนคครราชสีมา และมีประเพณีการฝงศพ 
คติความเช่ือโลกหนา ดังมีการขุดคนพบโครงกระดูก ซึ่งในยุคแรกๆ จะฝงแบบไมมีระบบแบบแผนมาก
นัก ตอมาเมื่อรับอิทธิพลความเช่ือจากภายนอก จึงมีประเพณีท่ีซับซอนมากยิ่งข้ึน 

 
 3. ยกตัวอยางเมืองโบราณรวมวัฒนธรรมสมัยทวารวดี มา 3 แหลง 

 ตอบ 1. เมืองโบราณเสมา อําเภอสูงเนิน 

  2. เมืองโบราณกงรถ อําเภอหวยแถลง 

  3. เมืองโบราณบานสีดา อําเภอสีดา  
 

4. ปราสาทในวัฒนธรรมเขมรสรางข้ึนเพื่อจุดประสงคใด 

ตอบ สรางข้ึนเพื่อประดิษฐานรูปเคารพ ในวัฒนธรรมเขมรหรือขอมโบราณจะปรากฏท้ังใน
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ปรากฏหลักฐานเชน ศิวลึงคหรือเทวรูปเทพตางๆ และศาสนาพุทธ นิกาย
มหายาน ปรากําหลักฐาน เชน พระพุทธรูปนาคปรก เปนตน 

 
5. ใหยกตัวอยางปราสาทในวัฒนธรรมเขมรในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา มา 5 แหลง 

 ตอบ 1. ปราสาทหินพิมาย อําเภอพิมาย 

  2. ปรางคพลสงคราม อําเภอโนนสูง 

  3. ปรางคพะโค อําเภอโชคชัย 

  4. ปราสาทโนนกู อําเภอสูงเนิน 

  5. ปราสาทเมืองแขก อําเภอสูงเนิน 

  

 53 

 



 
 

6. เหตุใดสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรอียุธยาจึงทรงรับส่ังใหยายเมืองมาต้ังท่ีเมือง

นครราชสีมาในปจจุบัน 

  ตอบ ทรงรับส่ังใหยายพลเมืองจากเมืองโบราณเสมาและเมืองโคราฆปุระมาสรางเมืองใหม

ทางดานทิศตะวันออกคือเมืองนครราชสีมาในปจจุบัน เนื่องจากตองการใหเปนหัวเมืองสําคัญในการ

ดูแลปกครองหัวเมืองทางภาคอีสาน 

 

7. สาเหตุใดท่ีทําใหเจาอนุวงศเวียงจันทรกอกบฏข้ึน 

 ตอบ ตองการหลุดพนจากการเปนเมืองข้ึนของสยาม และตองการกวาดตอนพลเมืองท่ีถูกเกณฑ

มาเมื่อคราวสมัยพระเจากรุงธนบุรีไดไปตีเวียงจันทรกลับคือสูเวียงจันทรอีกครั้ง 

8. อนุสาวรียทานทาวสุรนารีมีความสัมพันธอยางไรกับชาวเมืองนครราชสีมา 

 ตอบ อนุสาวรียทาวสุรนารีไดสรางข้ึนเพื่อนอมรําลึกถึงเหตุการณท่ียาโมไดเขากอบกูเมือง

นครราชสีมาคืนไดจากกองทัพเจาอนุวงศ เวียงจันทน ณ ทุงสัมฤทธิ์ และสรางข้ึนเพื่อเปนศูนยรวมจิตใจ

ของชาวจังหวัดนครราชสีมาอีกดวย 
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เฉลย แบบทดสอบหลังเรียน  
ชุดการสอนที่ 1 เรื่องประวัติศาสตรเมืองนครราชสีมา 

 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียวโดยทําเครื่องหมายกากบาท × ลงในกระดาษคําตอบ 
 

1.  นักประวัติศาสตรใชเกณฑใดในการแบงยุค 
สมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร 
ก. ตัวอักษร                   ข. อาวุธ 

ค. ศาสนา                     ง. ภาษา    
จ.เครื่องแตงกาย 

2.  ภาพเขียนสียุคกอนประวัติศาสตรสวนใหญ 
จะใชพื้นท่ีบริเวณใด 

ก. ลานหิน                    ข. รอบเจดีย 
ค. ถํ้าลึก                      ง. ผนังโบสถ 
จ. เผิงถํ้า 

3.  เหตุใดเม่ือมีประเพณีการฝงศพ 
ตองมีการอุทิศเครื่องใชของผูตายลงไปดวย 

 ก. บูชาเทพเจา               ข. เพื่อความสวยงาม 

 ค. หมดสภาพการใชงาน    ง. นําไปใชในโลกหนา        
จ. ปองกันอันตรายจากสัตวราย 

4.  ขอใดไมใชเอกลักษณวัฒนธรรมสมัยทวารวดี 

ก. สรางใบเสมา 

ข. สรางปราสาทหินขนาดใหญ 
ค. พระพุทธรูปในทาวิตรรกมทุรา 

ง. สรางคูน้ําคันดินลอมรอบตัวเมือง 

จ. พระพุทธรูปพระขนงตอกันเปนรูปปกกา 

5.  ศาสนาท่ีนับถือเปนหลักของยุคสมัยทวารวดี 
คือศาสนาใด 

ก. พราหมณ-ฮินดู นิกายศักติ 

ข. พุทธ นิกายมหายาน 

ค. พุทธ นิกายเถรวาท 

ง. พราหมณ-ฮินดู นิกายไศวะ 

จ. พราหมณ-ฮินดู นิกายไวษณพ 

 

6. ปราสาทหินพิมายสรางข้ึนเนื่องในศาสนาใด 

ก. พราหมณ-ฮินดู นิกายไวษณพ 

ข. พราหมณ-ฮินดู นิกายไศวะ 

ค. พราหมณ-ฮินดู นิกายศักติ 

ง. พุทธ นิกายมหายาน 

จ. พุทธ นิกายเถรวาท 

7. ปราสาทสรางข้ึนเพื่อวัตถุประสงคใด 

ก. เปนท่ีเก็บพระศพของพระมหากษัตริย 
ข. เปนการแขงขันของศาสนา 

ค. เปนท่ีอาศัยของพระมหากษัตริย 
ง. เปนการแสดงอํานาจของกษัตริย 
จ. เปนท่ีประดิษฐานรูปเคารพท่ีนับถือ 

8.  กษัตริยพระองคใดในสมัยอยุธยาเปนผูรับส่ัง 
ใหมีการสรางเมืองนครราชสีมาข้ึนเปนหัวเมือง
ปองกันขาศึก 

ก. พอขุนรามคําแหงมหาราช 

ข. พระนารายณมหาราช 

ค. พระนเรศวรมหาราช 

ง. พระเจาตากสินมหาราช 

จ. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

9. วีรกรรมท่ีสําคัญของทานทาวสุรนารีคือเหตุการณใด 

ก. เปนกําลังสําคัญในการสรางเมืองนครราชสีมา 

ข. รักษาการณแทนเจาเมืองนครราชสีมา 

ค. ปราบกบฏท่ีสําคัญตามหัวเมืองในภาคอีสาน 

ง. สรางความเจริญรุงเรืองใหเมืองนครราชสีมา 

จ.  ตอสูกองทัพกบฏเจาอนุวงศ 
10. อนุสาวรียทาวสุรนารีสรางข้ึนหันหนาไปทางทิศ 

 ตะวันตก ดานหลังเปนประตูเมือง 
 ประตูดังกลาวคือประตูใด 

ก. ประตูบูรพาทิศ             ข. ประตูไชยณรงค 
ค. ประตูชุมพล                ง. ประตูพลแสน                    

จ. ประตูพลลาน               
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